
رقم القطعةآود المنطقةاالسمرقم االستمارة
على              45004795 1الحى السادس عشر     عمارات                        1محمود عبد الفتاح عمير
2الحى السادس عشر     عمارات                        1شيماء حمدى على على                     16004705
3الحى السادس عشر     عمارات                        1السعيد محمد احمد مرسى                  45005091
4الحى السادس عشر     عمارات                        1ابراهيم شوقى محمد الدمرداش             45001716
الباسط         45001379 عبد 5الحى السادس عشر     عمارات                        1اسماء محمد نجيب زآى
ابراهيم          45000967 6الحى السادس عشر     عمارات                        1صفاء عبد العزيز السيد
7الحى السادس عشر     عمارات                        1ناصر محمد عبد اهللا محمد                16010546
8الحى السادس عشر     عمارات                        1محمد محمد زآى حسن                      16007497
ابريق                 16008164 9الحى السادس عشر     عمارات                        1فوزيه زرعى جورجى
محمود             16000025 10الحى السادس عشر     عمارات                        1عبد الرحمن سعيد محمد
11الحى السادس عشر     عمارات                        1ليلى فتحى ابوالعز على                  45001255
حسانين      45001906 العزيز 12الحى السادس عشر     عمارات                        1ممدوح عبد الرؤف عبد
13الحى السادس عشر     عمارات                        1رنيا ابراهيم شرف منصور                 16005937
14الحى السادس عشر     عمارات                        1فكريه محمد ابراهيم سليمان              45004738
الرحيم        16002803 عبد 15الحى السادس عشر     عمارات                        1سعيده عبد الشافى سيد
16الحى السادس عشر     عمارات                        1صالح احمد السيد مصطفى                   35001146
17الحى السادس عشر     عمارات                        1مالك فؤاد نجيب نجيب                     16004607
القادر              45003658 18الحى السادس عشر     عمارات                        1مروه فتحى محمد عبد
خطاب     18000517 ابراهيم 19الحى السادس عشر     عمارات                        1ايهاب السيد عبد الصمد
20الحى السادس عشر     عمارات                        1سامى عبد الهادى ابراهيم                45004996
21الحى السادس عشر     عمارات                        1صالح سالمه محمد سالمه                     32000093
ابراهيم       45002871 22الحى السادس عشر     عمارات                        1عبد المعز حسن عبد الرحمن
23الحى السادس عشر     عمارات                        1فاطمه محمد محمد ابوالعنين              16000741
24الحى السادس عشر     عمارات                        1السيدفتحى راشد عطيه                    45001118
خليفه                16010608 25الحى السادس عشر     عمارات                        1حفنى محمود سليمان
26الحى السادس عشر     عمارات                        1غنا محمد بكر عطيه                      45005865
27الحى السادس عشر     عمارات                        1اسامه مسعد حسن يونس                    16011520
قنديل        45007162 محمد 28الحى السادس عشر     عمارات                        1امال فتحى عبد السميع
العطار             51003198 حسن 29الحى السادس عشر     عمارات                        1حسن محمود مصطفى
30الحى السادس عشر     عمارات                        1سليمان على الراوى احمد                 26000490
زاهر            45000570 31الحى السادس عشر     عمارات                        1سمير لطفى ابراهيم احمد
محمد       67001812 الرحمن 32الحى السادس عشر     عمارات                        1عبد الحكيم دسوقى عبد
محمد                   45006167 33الحى السادس عشر     عمارات                        1حسام محمد مصطفى
34الحى السادس عشر     عمارات                        1سعد سعيد خليل جنيدى                    32001381
السيد             45007202 35الحى السادس عشر     عمارات                        1محمد محمد عبد الحميد
36الحى السادس عشر     عمارات                        1غطاس مسعد غطاسعوض                     16003518
37الحى السادس عشر     عمارات                        1صالح احمد مسعد احمد                     16001031
احمد     45002658 الغريب 38الحى السادس عشر     عمارات                        1ايمان ابراهيم عبد اهللا
الرحمن    16005198 عبد 39الحى السادس عشر     عمارات                        1ابراهيم على محمد اسماعيل
خطابى           45001075 40الحى السادس عشر     عمارات                        1نورهان ماهر السيد محمد
قاسم             46000009 41الحى السادس عشر     عمارات                        1ابراهيم متولى ابراهيم
42الحى السادس عشر     عمارات                        1عادل نجيب سالمةمتولى                    45002253
ا شقر     18000951 شحاته 43الحى السادس عشر     عمارات                        1السيد عبد العظيم شحاته
44الحى السادس عشر     عمارات                        1احمد عيسى محمد موسى                    45006161
45الحى السادس عشر     عمارات                        1سعيد محمد بيومى على                    16003843
46الحى السادس عشر     عمارات                        1بسمه بسيونى على على                    16003729
الشخص            52001467 47الحى السادس عشر     عمارات                        1سامح عبد الجواد السيد
48الحى السادس عشر     عمارات                        1حسين احمد ابراهيم عليوه                16001008
السالم               18001442 49الحى السادس عشر     عمارات                        1مروه فوزى محمد عبد
االباصيرى      45002041 محمد 50الحى السادس عشر     عمارات                        1االباصيرى عبد الحميد
محمد          16000743 اهللا 51الحى السادس عشر     عمارات                        1محمد عبد البديع نصر
السيد         45006020 اهللا 52الحى السادس عشر     عمارات                        1محمد عبد العزيز عبد
علوان           16000721 53الحى السادس عشر     عمارات                        1محمد ربيع ابراهيم احمد
54الحى السادس عشر     عمارات                        1عزيزه عبد العزيز ابوزيد                16002613
55الحى السادس عشر     عمارات                        1ناجى مبروك حسن حسن                     45000474
البدوى            18000761 56الحى السادس عشر     عمارات                        1محمود الزعبالوى محمود
خليل           45005142 57الحى السادس عشر     عمارات                        1عبد المجيد عبد اهللا حسن
58الحى السادس عشر     عمارات                        1تريزه رشدى روؤف اقالديوس                36001033
سليمان      45004802 الرحيم 59الحى السادس عشر     عمارات                        1نادر محمد توفيق عبد

مــدينـــــةالعاشر من رمضان
بيان القطعة



60الحى السادس عشر     عمارات                        1حسن شحاته محمد محمد                    45001126
61الحى السادس عشر     عمارات                        1سناء السيد حسين                        16000409
الرحمن        45006131 عبد 62الحى السادس عشر     عمارات                        1اآرم عبد الحميد محمد
63الحى السادس عشر     عمارات                        1اشرف متولى جمعه احمد                   45003795
حسن              16002192 64الحى السادس عشر     عمارات                        1احمد عبد السالم السيد
65الحى السادس عشر     عمارات                        1محمد احمد السيد حسن                    32002045
66الحى السادس عشر     عمارات                        1هانى محمد على عطيه                     16000629
الحميد       18000162 عبد 67الحى السادس عشر     عمارات                        1احمد محمد العربى حلمى
68الحى السادس عشر     عمارات                        1زآريا مراد محمد على                    45003857
69الحى السادس عشر     عمارات                        1وحيد علوان محمد جاداهللا                16011439
70الحى السادس عشر     عمارات                        1احمد سعيد عرفه فضالى                   38003063
الخولى             17000654 71الحى السادس عشر     عمارات                        1سالم لبيب سالم عطيه
االعصر             16007455 72الحى السادس عشر     عمارات                        1ابراهيم محمد سليمان
73الحى السادس عشر     عمارات                        1هيثم حلمى احمد مسلم                    67001861
السيد          45007299 74الحى السادس عشر     عمارات                        1احمد ابو بكر عبد العزيز
جبر                  45000706 75الحى السادس عشر     عمارات                        1رافت ابومسلم مرسى
76الحى السادس عشر     عمارات                        1تامر عالم على بيومى                    16008287
77الحى السادس عشر     عمارات                        1منيره محمد محمد البيومى                16002311
يونس                 35000880 78الحى السادس عشر     عمارات                        1سعيد مغاورى العزب
79الحى السادس عشر     عمارات                        1محمود السيد متولى حجازى                32001652
الخالق        19002636 عبد 80الحى السادس عشر     عمارات                        1محمد احمد عبد الفتاح
برس               32002241 81الحى السادس عشر     عمارات                        1عبد المنعم محمد احمد
موسى             19003763 82الحى السادس عشر     عمارات                        1محمود عبد المنعم يوسف
83الحى السادس عشر     عمارات                        1عادل حنفى محمود                        16004664
احمد              16003883 84الحى السادس عشر     عمارات                        1يوسف هاشم عبد الفتاح
حسن              18000586 85الحى السادس عشر     عمارات                        1زينب محمد الهادى محمد
متولى             16005848 86الحى السادس عشر     عمارات                        1سامى صبرى عبد العزيز
البهنساوى   19000914 السيد 87الحى السادس عشر     عمارات                        1وائل محمد عبد الرحيم
شحاته              16000280 88الحى السادس عشر     عمارات                        1جمال عبد العزيز سيد
89الحى السادس عشر     عمارات                        1اشرف محمد السعيد عيسوى                 16011864
على            68000692 90الحى السادس عشر     عمارات                        1السيد فتح اهللا محمد ابو
91الحى السادس عشر     عمارات                        1هانى عبد اهللا محمد عطوه                16005406

92الحى السادس عشر     عمارات                        1منى عبد العليم خلف                     9007741
محمد            45007326 93الحى السادس عشر     عمارات                        1رضا احمد الشوادفى صالح
94الحى السادس عشر     عمارات                        1ايمن عيد حامد سعيد                     16010053
العال              16005212 95الحى السادس عشر     عمارات                        1خالد زآريا محمد عبد
جميل 45007218 العزيز عبد 96الحى السادس عشر     عمارات                        1سهى اسماعيل عبد المنعم
رافع          45005267 97الحى السادس عشر     عمارات                        1حسانين عبد اللطيف حسانين
يونس   18001803 الرحمن عبد 98الحى السادس عشر     عمارات                        1خالد محمد عبد الوهاب
99الحى السادس عشر     عمارات                        1طلعت ادريس سالم سالمه                  16004695
عيسوى                 16003572 100الحى السادس عشر     عمارات                        1ناصر عيسوى مامون
101الحى السادس عشر     عمارات                        1على بهاء على على                       16005483
102الحى السادس عشر     عمارات                        1هشام زآى على جاد                       16002203
103الحى السادس عشر     عمارات                        1محمد آمال عطيه بدر                     45001494
الملك              45005325 104الحى السادس عشر     عمارات                        1ماريان عيد جرجس عبد
105الحى السادس عشر     عمارات                        1رضا محمود محمد شريف                    18002191
البطريق              45003398 106الحى السادس عشر     عمارات                        1عثمان مغاورى احمد
رضوان       45003070 عفيفى 107الحى السادس عشر     عمارات                        1سمير عبد الرحيم محمد
حسن               45000073 108الحى السادس عشر     عمارات                        1اسماعيل محمد اسماعيل
109الحى السادس عشر     عمارات                        1عادل على منير على                      45006364
الشحات              45005336 110الحى السادس عشر     عمارات                        1احمد محمد المغاورى
111الحى السادس عشر     عمارات                        1محمود السيد حسن النجار                 16009126
محمد        45007282 الشفوق 112الحى السادس عشر     عمارات                        1ايمن حسن الغمرى عبد
العشرى           45000355 113الحى السادس عشر     عمارات                        1محمود عبد الكريم محمد
عيسى             16004281 114الحى السادس عشر     عمارات                        1خالد مامون عبد الفتاح
115الحى السادس عشر     عمارات                        1احمد محمد سيد محمد                     34001765
محمد            17001112 116الحى السادس عشر     عمارات                        1هيثم السعيد عبد السالم
الحميد         45005735 عبد 117الحى السادس عشر     عمارات                        1مرفت احمد نور الدين
شوك      18000654 ابو محمد 118الحى السادس عشر     عمارات                        1احمد محمد عبد العظيم
119الحى السادس عشر     عمارات                        1حسين علوان يونس على                    19002344
السيد           45004971 120الحى السادس عشر     عمارات                        1منى عبد الحميد ابراهيم
يوسف             32000456 121الحى السادس عشر     عمارات                        1عبد العظيم يوسف عرابى



جوهرى                  45000334 122الحى السادس عشر     عمارات                        1جوهرى محمد غريب
الغندور           45005929 123الحى السادس عشر     عمارات                        1ناصر عبد السالم محمود
قنديل       16004166 اللطيف 124الحى السادس عشر     عمارات                        1مرفت عبد المعطى عبد
المالك            16000414 125الحى السادس عشر     عمارات                        1مينا رفعت سليمان عبد
126الحى السادس عشر     عمارات                        1على محمد على عبد المطلب                16008635
127الحى السادس عشر     عمارات                        1سهام مجدى محمد على                     16007500
الباقى              18001130 128الحى السادس عشر     عمارات                        1حنان حسن مصطفى عبد
الحليم             16011369 129الحى السادس عشر     عمارات                        1السيد حسنى محمد عبد
زيدان     16000951 محمد اهللا 130الحى السادس عشر     عمارات                        1صالح الدين محمد عبد

عقيلى               9009700 131الحى السادس عشر     عمارات                        1آريمه عقيلى سليمان
132الحى السادس عشر     عمارات                        1حسينى حسين السيد حسين                  32000709
جادو           16000528 133الحى السادس عشر     عمارات                        1ابراهيم سعيد محمد محمود
134الحى السادس عشر     عمارات                        1ابراهيم فتحى جوده عطيه                 45004025
محمد           16000260 الحى 135الحى السادس عشر     عمارات                        1عبد الحى منصور عبد
المقصود            16004436 136الحى السادس عشر     عمارات                        1مروه جمعه توفيق عبد
137الحى السادس عشر     عمارات                        1ايمن حسنى حسن المعظمى                  16011423
الحميد          16003123 عبد 138الحى السادس عشر     عمارات                        1محمود محمد ابراهيم
مصطفى          13000017 139الحى السادس عشر     عمارات                        1حاتم ابوسريع عبد الحميد
اللطيف            16010438 عبد 140الحى السادس عشر     عمارات                        1محمد فرحات محمود
ابراهيم           45004589 141الحى السادس عشر     عمارات                        1سميره عبد اهللا بيومى
قسيط                35001777 142الحى السادس عشر     عمارات                        1محمد رمضان سيد عمر
143الحى السادس عشر     عمارات                        1زآريا عزت احمد عامر                    16007581
السيد             16001583 144الحى السادس عشر     عمارات                        1عماد طلعت عبد العزيز
حسن              45006738 145الحى السادس عشر     عمارات                        1ياسر عبد الحميد السيد
146الحى السادس عشر     عمارات                        1حسين على حسين على                      16001978
147الحى السادس عشر     عمارات                        1سيد احمد السيد خالد                    18000323
148الحى السادس عشر     عمارات                        1سميره احمد خليفه                       34008870
سالم             45000003 149الحى السادس عشر     عمارات                        1عبد اهللا محمد ابراهيم
150الحى السادس عشر     عمارات                        1هبه شوقى صبحى بساده                    67001083
151الحى السادس عشر     عمارات                        1تامر موسى محمد السيد                   16000824
مطر               16001696 152الحى السادس عشر     عمارات                        1احمد عبد الشافى احمد
المقصود        16009629 عبد 153الحى السادس عشر     عمارات                        1عبد اهللا حسنى شعبان
مطر               16009073 154الحى السادس عشر     عمارات                        1احمد حامد البونى حسن
على               16008097 155الحى السادس عشر     عمارات                        1عبد الرحمن حليم حلمى
156الحى السادس عشر     عمارات                        1فؤاد محمد محمد السيد                   16003099
اهللا     52001541 فرج اهللا 157الحى السادس عشر     عمارات                        1عوض اهللا ابراهيم عوض

ابراهيم                9001489 158الحى السادس عشر     عمارات                        1شريف محمود حسين
خليفه         32002353 فهمى 159الحى السادس عشر     عمارات                        1احمد عبد اهللا حسينى
160الحى السادس عشر     عمارات                        1سيد عيسى موسى ابوالسعود                19001902
161الحى السادس عشر     عمارات                        1سليمان على سليمان احمد                 16000115
سالم            26000629 162الحى السادس عشر     عمارات                        1ياسر عبد الغفار ابراهيم
163الحى السادس عشر     عمارات                        1فصيح ابراهيم محمد ابراهيم              16003910
محمد           18000996 164الحى السادس عشر     عمارات                        1عبد الباقى محمود عبدربه
امام             26000381 165الحى السادس عشر     عمارات                        1هشام فرحان عبد الودود
احمد              16010160 166الحى السادس عشر     عمارات                        1محمد لطفى عبد الحميد
الشال     18002459 ابراهيم 167الحى السادس عشر     عمارات                        1طارق عبد العظيم محمد
168الحى السادس عشر     عمارات                        1نبيل فوزى سليم ابوزيد                  45000053
الحواط                45005999 169الحى السادس عشر     عمارات                        1شاهنده صبرى محمد
سنجر         45001273 حسن 170الحى السادس عشر     عمارات                        1سعيد السيد عبد الرحمن
محمد            16007850 171الحى السادس عشر     عمارات                        1اشرف محمد السعيد سالمه
على               16002218 172الحى السادس عشر     عمارات                        1فاطمه محمد احمد محمد
173الحى السادس عشر     عمارات                        1على ابراهيم على عطيه                   16003701
174الحى السادس عشر     عمارات                        1وحيد عبده عبد اهللا احمد                45005896
العال 26000298 عبد العزيز 175الحى السادس عشر     عمارات                        1عبد ربه عبد العال عبد
176الحى السادس عشر     عمارات                        1رضا سعد احمد العرابى                   16007364
محمد              45006810 177الحى السادس عشر     عمارات                        1ماهى حمدى عبد العزيز
عوضاهللا   16007327 المقصود 178الحى السادس عشر     عمارات                        1محمد عبد الشفيع عبد
179الحى السادس عشر     عمارات                        1جمال نصر صديق نصر                      45005344
180الحى السادس عشر     عمارات                        1عبيد محمد محمد على                     16007060
صالح                18000145 181الحى السادس عشر     عمارات                        1مصطفى ابراهيم محمد
182الحى السادس عشر     عمارات                        1طلعت صادق عبد اهللا                     45005090
محمد             16002291 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد مصطفى عبد الحميد 1مج



74 حى الحادى عشر عمارات                        2احمد السيد السيد غنايم                 16010132 2مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2مرسى السيد محمد مرسى                   45007312 3مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2شريف طلعت محمد محمد                    16001950 4مج
شاهين         45006021 74 حى الحادى عشر عمارات                        2فاتن محمد عبد اهللا السيد 5مج
احمد            45002376 اهللا 74 حى الحادى عشر عمارات                        2عوض اهللا محمد عوض 6مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2ماجده مهران زآى مهران                  45007121 7مج
خطاب        16010208 محمد 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمود عبد الحكيم محمد 8مج
صالح               45003046 74 حى الحادى عشر عمارات                        2عماد صالح الدين صالح 9مج
سليمان  16001447 الصمد عبد 74 حى الحادى عشر عمارات                        2عبد الصمد عبد المطلب 10مج
محمد        36002493 محمود 74 حى الحادى عشر عمارات                        2عبد الحميد عبد العال 11مج
عساآر         45005111 74 حى الحادى عشر عمارات                        2جمال عبد اهللا محمد مصطفى 12مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2احمد محمود احمد الغرباوى               18002331 13مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2احمد سليمان محمد العجرودى              16011490 14مج
محمد                16000834 74 حى الحادى عشر عمارات                        2جالل محمد عبد السالم 15مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2ابراهيم محمد محمد سليمان               16002094 16مج
الصمد             16010282 عبد 74 حى الحادى عشر عمارات                        2حسام عباس المرسى 17مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2على محمد عليوه ابراهيم                 45006443 18مج
السيد        16011458 الرشيد 74 حى الحادى عشر عمارات                        2عبد الرشيد رجب عبد 19مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2محفوظ فهيم حماد الدآانى                16009445 20مج
شلبى             67001909 74 حى الحادى عشر عمارات                        2سليمان ابراهيم سليمان 21مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2حامد ابراهيم على خلف                   45000684 22مج
العزيز       16002651 عبد 74 حى الحادى عشر عمارات                        2عبد الرحمن محمد السيد 23مج
عنيم              16000746 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد ممدوح مرسى مرسى 24مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2خالد محمد محمد صابر                    16011256 25مج
غنيم       45006420 السيد 74 حى الحادى عشر عمارات                        2سوزان احمد عبد الحميد 26مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2رانيا محمد برآات بدر                   45003578 27مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد حسين محمد حبيش                    16003796 28مج
العال  45006323 عبد 74 حى الحادى عشر عمارات                        2ابراهيم عبد الرحمن الشوادفى 29مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2سعيد محمود هوارى                       16002614 30مج
العال             16002338 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد محمد البدرى عبد 31مج
عثمان           16002496 74 حى الحادى عشر عمارات                        2احمد عبد اهللا احمد على 32مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2عزت على سالمه الشواف                    45000045 33مج
مصطفى           45002357 74 حى الحادى عشر عمارات                        2ممدوح محمود عبد الدايم 34مج
خليل             53000316 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمود عبد الغنى محمود 35مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2احمد سعدى ابراهيم محمد                 16003508 36مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2صالح حسنين السيد يوسف                   16007048 37مج
محمد              16001876 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد محمد عبد الواحد 38مج
حسن               16009504 74 حى الحادى عشر عمارات                        2شوقى محمد عبد الستار 39مج
حجازى            45005715 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمود محمد محمد منصور 40مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2زآى محى زآى يوسف                       16010196 41مج
االلفى            53000503 74 حى الحادى عشر عمارات                        2السيد عبد الفتاح خليل 42مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2وجدى سامى محمود محمد                   16010704 43مج
الدين       16006718 شرف 74 حى الحادى عشر عمارات                        2ايمن سعيد محمد المغازى 44مج
العزيز        16010461 عبد 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد عبد المنعم احمد 45مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2سمير عبد المسيح عازر                   16002996 46مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد محمد على محمد                     45000911 47مج
السالم          16003095 عبد 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد عوض عبد الجواد 48مج
فخر             35001761 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد محمود شعبان محمود 49مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2احمد حسين ياسين بكر                    16002761 50مج
خلف               45005413 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد فوزى حموده محمد 51مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد شعبان حمدى الحجاوى                13000044 52مج
محمد                67002312 74 حى الحادى عشر عمارات                        2ابوسريع محمد السيد 53مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد السيد حامد                        45007259 54مج
الهادى             45003289 74 حى الحادى عشر عمارات                        2رحاب محمد محمود عبد 55مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2مسعد عشرى عطيه شعراوى                  16011487 56مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2حسن محمود عطيه طنطاوى                  45003789 57مج
محمد               45007040 74 حى الحادى عشر عمارات                        2ياسر محمد عبد العال 58مج
محمد             45003244 74 حى الحادى عشر عمارات                        2نبويه فوزى عبد العزيز 59مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2اشرف ابراهيم على محرم                  45003565 60مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد فؤاد حسن حسن                      16006688 61مج
عزازى            67000880 74 حى الحادى عشر عمارات                        2ايمان خيرى عبد الحميد 62مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2آمال السيد حسن على                     45003323 63مج



عطوه          45006380 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد عبد اهللا عبد الرازق 64مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2دعاء فتحى يوسف يوسف                    45004861 65مج
ربيع35000710 الحميد عبد 74 حى الحادى عشر عمارات                        2حاتم فؤاد محمد عبد الحى 66مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2اآرم محمد مرعى على                     45000143 67مج
احمد                16005924 74 حى الحادى عشر عمارات                        2صالح عوض عبد الوهاب 68مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2ماهر يوسف فارس سيف                     16011306 69مج
غريب        16008804 المعطى 74 حى الحادى عشر عمارات                        2عبد النعيم غريب عبد 70مج
ابراهيم        16009440 74 حى الحادى عشر عمارات                        2خالد ابراهيم عبد الحميد 71مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2السيد سليمان سعد مسلم                  45006964 72مج
على                45005995 74 حى الحادى عشر عمارات                        2سامى على عبد العزيز 73مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2سعيد امين محمد صابر                    16006279 74مج
عسكر        16000848 عسكر 74 حى الحادى عشر عمارات                        2هانى سعد ابراهيم محمد 75مج
جابر              45002179 74 حى الحادى عشر عمارات                        2سهام السيد احمد محمد 76مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2صالح يوسف شريف                          45005084 77مج
الشعراوى       45003194 74 حى الحادى عشر عمارات                        2ابراهيم السيد محمد محمد 78مج
حسين                45001067 74 حى الحادى عشر عمارات                        2عبد الهادى على على 79مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2هانى شعبان ابراهيم احمد                16000745 80مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2حماده على محمد على                     16002940 81مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2اآرم السيد محمود يونس                  45000739 82مج
حسن          16007665 محمد 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد سعيد عبد العزيز 83مج
محمد                45003325 74 حى الحادى عشر عمارات                        2سها عبد العال عسكر 84مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2طه صادق طه                             34006419 85مج
محمد               16000639 74 حى الحادى عشر عمارات                        2عزت رياض عبد الهادى 86مج
على              16008656 74 حى الحادى عشر عمارات                        2عبد الواحد حسان السيد 87مج
اهللا              45000639 74 حى الحادى عشر عمارات                        2وليد السيد بيومى جاب 88مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2احمد محمد فتحى السيد                   16002176 89مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2جميل فوزى رفاعى على                    16003529 90مج
احمد     45004142 القمصان ابو 74 حى الحادى عشر عمارات                        2هيسم محمد البحيرى 91مج
محمد        16002476 السميع 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد عبد العاطى عبد 92مج
محمد              16000400 74 حى الحادى عشر عمارات                        2مصطفى على عبد المعطى 93مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد محمد طه احمد                      16006262 94مج
شحاته                45001376 74 حى الحادى عشر عمارات                        2اخالص المحمدى محمد 95مج
شليح  45002965 الرحمن عبد 74 حى الحادى عشر عمارات                        2عبد العظيم عبد الحليم 96مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2هانى محمد محمد السيد                   11002039 97مج
عمر               45000694 74 حى الحادى عشر عمارات                        2رضا عبد العزيز السيد 98مج

74 حى الحادى عشر عمارات                        2طاهر السيد احمد نافع                   6000669 99مج
بخيت         35000501 السيد 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد فؤاد عبد الغنى 100مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2ميالد جريس السيد جريس                   16001962 101مج
محمد              16009576 74 حى الحادى عشر عمارات                        2اشرف عبد الودود احمد 102مج
السقا            16004111 74 حى الحادى عشر عمارات                        2نسيم عبد الحميد السيد 103مج
المالح                16007680 74 حى الحادى عشر عمارات                        2نزار محمود مصطفى 104مج
شعيشع               16010223 74 حى الحادى عشر عمارات                        2عطيه محمد احمد ابو 105مج
ابراهيم          16009791 74 حى الحادى عشر عمارات                        2حسام الدين رياض السيد 106مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2امل حسين محمد ابو طالب                 16005876 107مج
موسى              16007359 74 حى الحادى عشر عمارات                        2احمد موسى عبد الحميد 108مج
حسن              45000963 74 حى الحادى عشر عمارات                        2عبد المنعم متولى محمد 109مج
خليل          16009095 74 حى الحادى عشر عمارات                        2نفيسه عبد الخالق ابراهيم 110مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد صالح السيد مهدى                    16011431 111مج

رشوان         9000386 74 حى الحادى عشر عمارات                        2عبد اهللا عبد الرحمن محمد 112مج
حجازيه             45001389 74 حى الحادى عشر عمارات                        2سليمان سالم اسماعيل 113مج
عساآر    45000026 مصطفى 74 حى الحادى عشر عمارات                        2نور الصباح عطيه اسماعيل 114مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2عماد السيد ابراهيم السيد               45001845 115مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2سمير سالم احمد طلب                     53000274 116مج
جاد              16011754 74 حى الحادى عشر عمارات                        2احمد عبد الفتاح صوابى 117مج
على                16004321 74 حى الحادى عشر عمارات                        2احمد على السيد احمد 118مج
البس              16011188 74 حى الحادى عشر عمارات                        2عبد اهللا سليمان محمد 119مج
الحليم              45003699 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد عادل محمد عبد 120مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2ايهاب رشدى محمد عطيه                   45005900 121مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2هويدا على محمد ابراهيم                 16009968 122مج
ابوغيده           16011125 74 حى الحادى عشر عمارات                        2وائل محمد عبد العظيم 123مج
عبيد           45000035 عطيه 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد عطيه محمد زآى 124مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد احمد ابو زيد محمد                 19001211 125مج



74 حى الحادى عشر عمارات                        2احمد موسى السيد النجار                 45003085 126مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2شيماء محمد نجيب سعد                    16011354 127مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد هليل محمد احمد                    16008313 128مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2هيام عبد الوهاب محمد                   16000396 129مج
شلبى                67001784 74 حى الحادى عشر عمارات                        2ثناء موسى على عطيه 130مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2سمير محمد محمد صقر                     45002059 131مج
بكرى       18002244 منصور 74 حى الحادى عشر عمارات                        2ايهاب عباس عبد الحميد 132مج
سلمى               53000608 74 حى الحادى عشر عمارات                        2خالد محمد عطيه محمد 133مج
غانم           16010424 يوسف 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمدرضا عبد الفتاح 134مج
مصطفى             16005553 74 حى الحادى عشر عمارات                        2موسى عبد العزيز مهدى 135مج
السيد            45004192 74 حى الحادى عشر عمارات                        2صفاء السيد عبد الرازق 136مج
جابر               45007062 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد محمد احمد محمد 137مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2شيماء حسن محمود آحيل                   45004045 138مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد جمال على حسن                      48000791 139مج
العزيز            16003832 74 حى الحادى عشر عمارات                        2ساره حسينى مجاهد عبد 140مج
العظيم              16004301 74 حى الحادى عشر عمارات                        2وائل سمير صبرى عبد 141مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد توفيق حسن سليمان                  16006785 142مج
العاوى            18000534 74 حى الحادى عشر عمارات                        2عماد الدين محمد محمد 143مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2احمد رمضان السيد محمد                  53000414 144مج
ابراهيم            13000066 74 حى الحادى عشر عمارات                        2منتصر اسماعيل عثمان 145مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد عطوه محمد حفنى                    16004750 146مج
صبره              19003796 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد محمد عبد العزيز 147مج
محمد              45001399 74 حى الحادى عشر عمارات                        2حمدى عبد الفتاح منير 148مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2سمير سامى احمد متولى                   16003371 149مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2جمال مكى محمد احمد                     16000576 150مج
العدل            45000645 74 حى الحادى عشر عمارات                        2نرمين فتحى محمدى هيكل 151مج
السيد           45000841 74 حى الحادى عشر عمارات                        2طارق مختار محمد الهادى 152مج
موسى          16007741 74 حى الحادى عشر عمارات                        2عبد الحميد محمود ابراهيم 153مج
شريف                45006111 74 حى الحادى عشر عمارات                        2تامر السيد على حسن 154مج
السالم         16006352 عبد 74 حى الحادى عشر عمارات                        2عبد الرحمن عويس حسين 155مج
المقصودابراهيم     45004425 74 حى الحادى عشر عمارات                        2حسام عبد المنعم عبد 156مج
سلمى              16002204 74 حى الحادى عشر عمارات                        2حسام الدين محمد سالم 157مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2نبيله عبد اهللا حفنى السيد              16010077 158مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2خالد صالح حسن محمد                      16006150 159مج
على              45002339 74 حى الحادى عشر عمارات                        2ايمان عبد الرحمن محمد 160مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2نبيله السيد عطوه جوهر                  45005037 161مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد صابر احمد محمود                   45006314 162مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمود احمد محمود محمد                  45007254 163مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2الست عبد الغنى يوسف                    45007015 164مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2احمد محمود عطوه احمد                   45006891 165مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2نورا بليغ عبد اهللا السيد               16001865 166مج
حسين              16007241 74 حى الحادى عشر عمارات                        2احمد مجدى صالح الدين 167مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2عمرو محمد عطيه محمد                    18000518 168مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2اشرف محروس ابوزيد                      16007917 169مج
شحاته             45005915 74 حى الحادى عشر عمارات                        2خالد عبد البديع محمد 170مج
عيسى                16009300 74 حى الحادى عشر عمارات                        2صباح اسماعيل محمود 171مج
ماضى  45000236 على المقصود 74 حى الحادى عشر عمارات                        2السيد عبد الستار عبد 172مج
الرحمن              16005100 74 حى الحادى عشر عمارات                        2عاصم شاآر محمد عبد 173مج
ابراهيم            16000370 74 حى الحادى عشر عمارات                        2عيد صبحى عبد الشهيد 174مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2سامح شوقى افرام دانور                  16011612 175مج
النور            32002108 74 حى الحادى عشر عمارات                        2هانى وجيه ابراهيم عبد 176مج
احمد       16010918 علوان 74 حى الحادى عشر عمارات                        2عبد العزيز عبد المعطى 177مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2ليلى سلطان محمد سلطان                  34002722 178مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2عماد ناشد غبريال عطيه                  16004235 179مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2بسام ايهاب محمدبسام                    19002736 180مج
الرحيم              16010737 74 حى الحادى عشر عمارات                        2يسريه على حامد عبد 181مج
جاداهللا           45002303 74 حى الحادى عشر عمارات                        2احمد صالح على اسماعيل 182مج
العال       45001134 عبد 74 حى الحادى عشر عمارات                        2السيد السيد عبد العزيز 183مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2على حافظ قنديل سالمه                    16011444 184مج
ابراهيم              34008476 74 حى الحادى عشر عمارات                        2ماجده منصور عليوه 185مج
المجيد             16010105 74 حى الحادى عشر عمارات                        2مجدى محمد السيد عبد 186مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2جمال احمد السيد ايوب                   53000064 187مج



الهادى        18000401 عبد 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد حمدى عبد الباقى 188مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2على احمد مهدى سيداحمد                  16003817 189مج
النبى           16006858 عبد 74 حى الحادى عشر عمارات                        2جمال عبد السالم حسن 190مج
المنعم       16006194 عبد 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد محمد محمد المهدى 191مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2مرفت لبيب على جاد                      16006261 192مج
بشناق            16003873 74 حى الحادى عشر عمارات                        2احمد محمود محمد مصطفى 193مج
شاآر               16002621 74 حى الحادى عشر عمارات                        2صالح محمد عبد الحليم 194مج
مكى           45000618 السيد 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد محمود حسن حسن 195مج
المعطى           16010036 74 حى الحادى عشر عمارات                        2عصام آمال ابوالعال عبد 196مج
خليل         68001608 محمد 74 حى الحادى عشر عمارات                        2احمد ابو الحجاج محمد 197مج
شنوده                  45005812 74 حى الحادى عشر عمارات                        2يوسف سيف المسيح 198مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2راندا محمد محمد عطيه                   16004255 199مج
عيسى                   16008660 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد صبحى حسينى 200مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2طارق على محمود الخربتاوى               16007262 201مج
احمد               45006086 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد عبد الحليم سيد 202مج
عباس          45002025 74 حى الحادى عشر عمارات                        2وليد عبد المنعم عبد الاله 203مج
المعطى              45005118 74 حى الحادى عشر عمارات                        2عماد احمد محمد عبد 204مج
مراد               67000392 74 حى الحادى عشر عمارات                        2عصام احمد مراد محمد 205مج
الشاذلى           53000403 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد سعيد محمد السيد 206مج
احمد               16006757 74 حى الحادى عشر عمارات                        2ابراهيم اسماعيل سيد 207مج
ابراهيم        45001836 محمد 74 حى الحادى عشر عمارات                        2خيرى الشوادفى محمد 208مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد نجيب الشحات محمد                  45002483 209مج
سالم             45004656 74 حى الحادى عشر عمارات                        2آمليا عبد الفتاح احمد 210مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد حامد محمد احمد                    45002053 211مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2ناديه محمد حسن ابراهيم                 16000503 212مج

االشقر               5000072 74 حى الحادى عشر عمارات                        2مصطفى ابراهيم محمد 213مج
مصيلحى             16005309 74 حى الحادى عشر عمارات                        2فاتن احمد احمد مجدى 214مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2خالد جاداهللا طه جاداهللا                18000317 215مج
السخيلى            16001576 74 حى الحادى عشر عمارات                        2هبه عبد الحميد احمد 216مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2ايمان سعيد احمد ابراهيم                19001929 217مج
العفيفى          16008750 74 حى الحادى عشر عمارات                        2عفيفى احمد عبد العزيز 218مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2ناصر السيد امين حسن                    45000245 219مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد لبيب محمد الجندى                  16008456 220مج
ابراهيم            16005524 74 حى الحادى عشر عمارات                        2عبد اهللا عتريس يونس 221مج
الشافعى              16004861 74 حى الحادى عشر عمارات                        2اسماء عوض ابراهيم 222مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2شوقى جالل حسينى فرج                     16008329 223مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2احمد على حسن حسن                       11003757 224مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2اميره مجدى محمد عامر                   16005738 225مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمود على عزب حسن                      16001394 226مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2على ابراهيم سليمان محمد                16002497 227مج
السيد             16001004 74 حى الحادى عشر عمارات                        2هشام حمداهللا ابراهيم 228مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2احمد محمد محمد السيد                   45000897 229مج
السيد     45006353 اهللا 74 حى الحادى عشر عمارات                        2عبد الخالق ابراهيم نعمت 230مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2رامى فخرى حلمى عبده                    16000689 231مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2احمد السيد محمد على                    45004066 232مج
الزنفلى              45005964 74 حى الحادى عشر عمارات                        2جمال عطوه اسماعيل 233مج
عمر                16010941 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد حسين صابر محمد 234مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2وفاء على احمد نصراهللا                  26000837 235مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2هانى احمد طه السيد ابراهيم             16005672 236مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2عماد محمد متولى قنديل                  18001323 237مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2سامح انور رشاد احمد                    16010571 238مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمود حبيب يوسف ابراهيم                16004507 239مج
احمد      45003190 سيد 74 حى الحادى عشر عمارات                        2ابتسام عبد العظيم الطاهر 240مج
جمعه                  45005012 74 حى الحادى عشر عمارات                        2سحر على عيد صالح 241مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2حسن جمعه حسن السيد                     45003375 242مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد احمد حسين مصطفى                   32000172 243مج
العنين        16005622 ابو 74 حى الحادى عشر عمارات                        2احمد محمد احمد السيد 244مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2رضا على احمد ابراهيم                   32000109 245مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2مها عزت محمد احمد                      16004425 246مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2سمير حافظ حسنين الشوربجى               45005073 247مج
رزق    45005212 محمد اللطيف 74 حى الحادى عشر عمارات                        2عبد اللطيف محمد عبد 248مج
السالم               45005570 74 حى الحادى عشر عمارات                        2ناصر ثابت محمد عبد 249مج



74 حى الحادى عشر عمارات                        2بسمه حسين سلمى سرحان                   45005610 250مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2فاير محمد ابراهيم فايد                 16011201 251مج
احمد           32001576 سيد 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد عبد البديع حسن 252مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2وليد مظهر شاآرعرفات                    16004144 253مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2باسم ابراهيم حسن بحالق                  16001268 254مج
ابراهيم           16001240 74 حى الحادى عشر عمارات                        2السعيد الشبراوى يوسف 255مج
سلطان            16007745 74 حى الحادى عشر عمارات                        2ابراهيم السيد ابراهيم 256مج
الخياط         16001081 74 حى الحادى عشر عمارات                        2عبد العزيز محمد ابراهيم 257مج
ابراهيم        32000924 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد عبد اهللا احمد محمد 258مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2هانى احمد حسين محمود                   45001286 259مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2شيماء سمير على حسن                     16006619 260مج
البدوى      16011308 الكريم 74 حى الحادى عشر عمارات                        2هشام عبد الستار عبد 261مج
ناصر                16000195 74 حى الحادى عشر عمارات                        2صبحى نصر اهللا محمد 262مج
الحى           45003845 عبد 74 حى الحادى عشر عمارات                        2جالل عبد الخالق يوسف 263مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2ماجده لطفى ابراهيم سليمان              16009139 264مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد احمد محمد دبور                    16008093 265مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2سحر سيد محمود سليم                     16002366 266مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2وائل عوض متولى محمد                    45000906 267مج
يوسف            67000765 محمد 74 حى الحادى عشر عمارات                        2حسين محمد عطا رجب 268مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2جابر احمد نصار احمد                    45004193 269مج
محمود          16007908 74 حى الحادى عشر عمارات                        2نها عبد الحليم عبد اهللا 270مج
بالل            45003162 سالم 74 حى الحادى عشر عمارات                        2السيد حسن سالم حسن 271مج
محمد         32002222 الرحمن 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد صالح محمد عبد 272مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2طلب يونس ابراهيم الجالى                32001145 273مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2فاديه قاسم السيد متولى                 16003149 274مج
عساآر          18000557 74 حى الحادى عشر عمارات                        2عاطف محمد السيد ابراهيم 275مج
احمد           16011109 74 حى الحادى عشر عمارات                        2يوسف ابو البر عبد الاله 276مج

عطيه          9009416 74 حى الحادى عشر عمارات                        2ابراهيم عبد المنعم السيد 277مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2حمدى العوضى مقدام                      45002697 278مج
السالم              29000032 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد محمد متولى عبد 279مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2نجالء يحيى فهمى محمد                    45003538 280مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2اسامه محمد منصور الفواخرى              45005456 281مج
حسين              16007927 74 حى الحادى عشر عمارات                        2بوسى سامى عبد القادر 282مج
الباقى        16006825 عبد 74 حى الحادى عشر عمارات                        2لطفى عبد الباقى لطفى 283مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد امراهللا السيد مصطفى               45001684 284مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2السعيد محمد حسن مصطفى                  45006956 285مج
فلفل             16010048 74 حى الحادى عشر عمارات                        2حمدى عبد العزيز رضوان 286مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2عصام محمد عبد اهللا مصطفى               16006361 287مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2احمد محمد حسين احمد                    16011153 288مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2اسامه حامد محمد ابراهيم                16006770 289مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2منى ابراهيم السيد ابراهيم              45001006 290مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2واءل السيد محمد مجاهد                  16001520 291مج
الجرف              16006088 74 حى الحادى عشر عمارات                        2على محمد السيد سليم 292مج
يوسف               45001030 74 حى الحادى عشر عمارات                        2عمرو محمد حسب النبى 293مج
سالم          45007246 احمد 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمداحمد محمود محمد 294مج
اهللا          16011746 عبد 74 حى الحادى عشر عمارات                        2احمد حسين عبد العزيز 295مج
على              45004880 74 حى الحادى عشر عمارات                        2ايمن عبد اللطيف محمود 296مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2شريف طلعت محمد ابراهيم                 16008583 297مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2جمالت جوده محمد عطوه                    16006125 298مج
حسانين 45006593 عوضعسكر 74 حى الحادى عشر عمارات                        2السيد احمد عبد المقصود 299مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2رمضان نبيل السيد حسين                  53000559 300مج
سالم                  35000948 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد على عزب على 301مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2احمد شعيب زيدان حماد                   45004143 302مج
ابوعجيله           16006274 74 حى الحادى عشر عمارات                        2صبح محمد الصغير صبح 303مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2الحسين ممدوح على حسنين                 16011413 304مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد السيد البوى سليم                  16008271 305مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2هدى صالح متولى محلبه                   16004333 306مج
محمد              16006401 74 حى الحادى عشر عمارات                        2احمد احمد عبد الجليل 307مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2احمد محمد احمد العيسوى                 45004806 308مج
ابورحاب             16004560 74 حى الحادى عشر عمارات                        2خلف عبد الرحيم على 309مج
حجازى             45005203 74 حى الحادى عشر عمارات                        2سامى عبد الفتاح محمد 310مج
فلوس              16006730 74 حى الحادى عشر عمارات                        2عبده الشربينى النجدى 311مج



74 حى الحادى عشر عمارات                        2السيد ابراهيم حسن ابراهيم              45006626 312مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2ياسر محرم احمد رمضان                   45000877 313مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2مروه محمد عطيه جمعه                    16004045 314مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2باسل احمد السيد الشربينى               16003541 315مج
احمد                32002267 74 حى الحادى عشر عمارات                        2هانى سيداحمد االلفى 316مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2عزيزه سليمان احمد سليمان               45006095 317مج
على              16005708 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمود عبد الوهاب محمد 318مج

العشرى         9009596 74 حى الحادى عشر عمارات                        2سلوى عبد الفتاح المتولى 319مج
شباره             48000500 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد عبد العزيز احمد 320مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد سعد متولى احمد                    16002625 321مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2مديحه سيد مصطفى درويش                  16006445 322مج
اللطيف              16011295 74 حى الحادى عشر عمارات                        2هناء ثروت محمد عبد 323مج
محمود                   16007855 74 حى الحادى عشر عمارات                        2مصطفى حسن موسى 324مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2بخيت شاآر بخيت عالم                     16010530 325مج

74 حى الحادى عشر عمارات                        2وليد محمد احمد حسن                     1006367 326مج
زيد         45005660 ابو 74 حى الحادى عشر عمارات                        2ابراهيم ابوزيد ابراهيم 327مج
حسين              16007244 74 حى الحادى عشر عمارات                        2االء مجدى صالح الدين 328مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2اشرف محمد ابراهيم حجازى                45004058 329مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2السيد محمد حسين محمد                   16006616 330مج
على                 45000109 74 حى الحادى عشر عمارات                        2عبد الرؤف امين حسن 331مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2روحيه محمد عبده محمد                   16009406 332مج
سعيد                45003211 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد محمد على محمد 333مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2سعيد محمد على سيداحمد                  16000769 334مج
احمد               16004400 74 حى الحادى عشر عمارات                        2عبد المنعم علىالسيد 335مج
ابوالدهب          45007141 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد سمير سالم محمود 336مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2نشات رفاعى سعيد                        16008278 337مج
حسين             18001712 74 حى الحادى عشر عمارات                        2اقبال هانم حسين محمود 338مج
محمد               45004716 74 حى الحادى عشر عمارات                        2حماده محمد الشعراوى 339مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2صبحى محمد حسن عياد                     16000817 340مج
حسين                 19003547 74 حى الحادى عشر عمارات                        2سليمان رجب سليمان 341مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2صبحيه سليم احمد جعفر                   45000689 342مج
شراب             13000081 74 حى الحادى عشر عمارات                        2تهانى محمد عبد القادر 343مج
العش           45006044 الهادى 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد صالح على عبد 344مج
محمد              53000451 74 حى الحادى عشر عمارات                        2صبرى فتحى عبد العزيز 345مج
احمد                16010696 74 حى الحادى عشر عمارات                        2احمد مصطفى ابراهيم 346مج
جورجى                16005838 74 حى الحادى عشر عمارات                        2زآريا جورجى مرجان 347مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد حسن محمد بصل                      68001858 348مج
حفنى             16010959 محمد 74 حى الحادى عشر عمارات                        2روناء محمد محروس 349مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2هاله السيد محمد السباعى                16002345 350مج
عفيفى              26000593 74 حى الحادى عشر عمارات                        2مى محمود محمد محمود 351مج
حسن               16008266 74 حى الحادى عشر عمارات                        2سعيد عبد العظيم احمد 352مج
ربه          45002505 عبد 74 حى الحادى عشر عمارات                        2امينه سباعى عبد العال 353مج
محمد  68002115 الفتاح عبد 74 حى الحادى عشر عمارات                        2عبد الفتاح جمال الدين 354مج
يوسف           16002008 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمود عبد القادر القصبى 355مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2الشحات حسن السيد نجم                   16002239 356مج
صوابى         16007527 74 حى الحادى عشر عمارات                        2الهام ابراهيم عبد الرحمن 357مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2سعد ربيع ابوالعطا سمره                 45002456 358مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2ساره صالح محمد سليمان                   16008666 359مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2عبد اهللا عبده محمد الماسى              16001970 360مج
هجرس           16003768 74 حى الحادى عشر عمارات                        2خالد ابراهيم عبد المنصف 361مج

سعودى               9004973 74 حى الحادى عشر عمارات                        2غاده محمد زآى احمد 362مج
العال           32000861 74 حى الحادى عشر عمارات                        2ماهر عبد اهللا احمد عبد 363مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2فتحى السيد احمد السيد                  16006138 364مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2عماد السيد صادق                        16000718 365مج
طلبه             45002256 74 حى الحادى عشر عمارات                        2عبد العزيز ممدوح عامر 366مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2على محمد على عواد                      16005880 367مج
ابراهيم              16001723 74 حى الحادى عشر عمارات                        2شريف ابراهيم محمد 368مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2عبد اهللا طاهر محمد عطيه                16008922 369مج
محمد              16009724 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد السيد عبد الغنى 370مج
على                   16002081 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد مصطفى السيد 371مج
يوسف             32000899 74 حى الحادى عشر عمارات                        2السيد احمد عبد العزيز 372مج
رضوان               16008747 74 حى الحادى عشر عمارات                        2مرسى محمد مرسى على 373مج



74 حى الحادى عشر عمارات                        2صابر جبر محمود سليمان                  45007096 374مج
برسوم                16000521 74 حى الحادى عشر عمارات                        2ميالد محروص يعقوب 375مج
العال         16006355 عبد 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد عبد الباقى محمد 376مج
الرحمن        19002156 عبد 74 حى الحادى عشر عمارات                        2ناصر عبد الجليل محمد 377مج
رخا              16001787 74 حى الحادى عشر عمارات                        2مصطفى محمد عبد الوهاب 378مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2نادى سند عزيز عياد                     16002144 379مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد سليمان عطيه النادى                16002984 380مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2سيد عباس خليل محمد                     16001858 381مج
على             16003853 74 حى الحادى عشر عمارات                        2سمير محمد الهادى محمود 382مج
القاضى            53000634 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد عبد الستار محمد 383مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2السيد عادل محمود سالم                  16010256 384مج
حجى         16010666 74 حى الحادى عشر عمارات                        2عبد المنعم ابراهيم ابراهيم 385مج
بقطر                  16000578 74 حى الحادى عشر عمارات                        2مدحت عوض ميخائيل 386مج
الباز         45000201 محمد على 74 حى الحادى عشر عمارات                        2عمرو خيرى محمدى 387مج
الكريم       16008170 عبد 74 حى الحادى عشر عمارات                        2السيد عبد العزيز محمد 388مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد ابوالعال غنيم محمد                 45002103 389مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2صابر مصطفى احمد                        16004525 390مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2مجدى محيسن على محيسن                   32001836 391مج
مفتاح                  16005462 74 حى الحادى عشر عمارات                        2طارق ضاوى محمود 392مج
متولى       16006008 البديع 74 حى الحادى عشر عمارات                        2عبد الرحمن محمد عبد 393مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2وائل احمد محمد عوضاهللا                45007139 394مج
بكير                  16002299 74 حى الحادى عشر عمارات                        2حمدى محمود محمود 395مج
جبريل          52002630 74 حى الحادى عشر عمارات                        2فتحى عبد العزيز ابراهيم 396مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2ايهاب محفوظ احمد خليل                  16007466 397مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2ناهد حجازى ابراهيم السيد               45006887 398مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد متولى محمد متولى                  26000440 399مج
السيد                  16004142 74 حى الحادى عشر عمارات                        2طارق مصطفى محمد 400مج
السعودى            16000688 74 حى الحادى عشر عمارات                        2حسام الدين محمد حسن 401مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2سعد بخيت جاب اهللا غبريال               16000476 402مج

سلطان            9010964 74 حى الحادى عشر عمارات                        2ايمن عبد المنعم محمود 403مج
محمد          45004950 74 حى الحادى عشر عمارات                        2صابرين طلعت طلبه ابراهيم 404مج
المولد  45006253 اهللا عبد 74 حى الحادى عشر عمارات                        2اشرف ابراهيم عبد اهللا 405مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد محمد احمد يحى                     16011399 406مج
حسن               16006935 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد عبد النور محيسن 407مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2عادل ابراهيم حسين احمد                 28000131 408مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2ناصر عبد النعيم سيدهريدى               16004389 409مج
نصر          27001116 74 حى الحادى عشر عمارات                        2نصر عبد العزيز عبد الفتاح 410مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2احمد محمد سالمه خليفه                   67000449 411مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2صافيناز مصطفى مدبولى                   16005667 412مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد سيد حسنين عفيفى                   16011029 413مج
عفيفى         18000046 74 حى الحادى عشر عمارات                        2حنان محمد السعيد ابراهيم 414مج
مرسى       16003509 الفتاح عبد 74 حى الحادى عشر عمارات                        2مصطفى عبد الوهاب 415مج
االسكندرانى        53000383 74 حى الحادى عشر عمارات                        2ايمن محمدسالم توفيق 416مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2دينا احمد خليل ابراهيم                 45002159 417مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد محمد الشافعى السيد                45003021 418مج
بالطه        45000672 العزيز 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد عبد الحكيم عبد 419مج
موسى            19001326 74 حى الحادى عشر عمارات                        2ايهاب عبد السميع العزب 420مج
اهللا      45006595 عبد 74 حى الحادى عشر عمارات                        2ابراهيم عبد الحكيم مرغنى 421مج
محمود            45006991 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد مصطفى عبد العزيز 422مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2اسعد ابومسلم عبد الرشيد                45005306 423مج
خضر               45003030 74 حى الحادى عشر عمارات                        2علياء على عبد العزيز 424مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2رضا محمد امام خليفه                    26000311 425مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد على احمد حسين                     16011479 426مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2عالء جمعه حسن جمعه                      16003317 427مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد طلبه سالم عوضاهللا                45003003 428مج
يحى                45001293 74 حى الحادى عشر عمارات                        2رندا يوسف محمد احمد 429مج
حسن                45006116 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمود احمد محمد على 430مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2وليد محمود فواد محمود                  16010125 431مج
الصاوى             32000900 74 حى الحادى عشر عمارات                        2الفت حسن عبد الرحمن 432مج

74 حى الحادى عشر عمارات                        2شهاب محمد محمد عزب                     1004572 433مج
سعدون           45005969 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمود صابر عبد المقصود 434مج
عيد           67001911 على 74 حى الحادى عشر عمارات                        2ايمن عبد الفتاح محمد 435مج



74 حى الحادى عشر عمارات                        2عمرو حسن احمد علوان                    16004107 436مج
آليخه         53000400 محمد 74 حى الحادى عشر عمارات                        2يحى محمد عبد الرحمن 437مج
غنيم                 16006058 74 حى الحادى عشر عمارات                        2عمر عمر محمد عطوه 438مج
حبيب             45006075 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمود عبد العزيز محمد 439مج
عيسى              16009495 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد احمد عبد الخالق 440مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2سليم محمد سليم عيسوى                   35000047 441مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2عماد محمد محمود ابراهيم                67001311 442مج
خيرى               45003236 74 حى الحادى عشر عمارات                        2حسين لطفى فهمى محمد 443مج
شكر               45002442 74 حى الحادى عشر عمارات                        2وداد عبد المولى حافظ 444مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2سعيده محمد عباس سعد                    16007997 445مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2على محمود ابراهيم عوض                  16002670 446مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2اشرف جوده مصطفى                        16002886 447مج
ابراهيم          45005326 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد حسينى عبد الحافظ 448مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2نجاه سليمان احمد سليمان                32002331 449مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد زيد اسماعيل مرسى                  45000798 450مج
سالمه               45002021 74 حى الحادى عشر عمارات                        2هانى حسن عبد الرحمن 451مج
محمد             45001184 74 حى الحادى عشر عمارات                        2فوزيه محمد عبد الفتاح 452مج
سلطان       16000644 بيومى 74 حى الحادى عشر عمارات                        2امانى عبد المنعم على 453مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد احمد محمود حسن                    16008883 454مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2مختار الشحات مجاهد                     16001285 455مج
رمضان       18000027 حسن 74 حى الحادى عشر عمارات                        2اسالم آامل مغاورى السيد 456مج
جريسه               16003850 74 حى الحادى عشر عمارات                        2ماجدى فهمى ابراهيم 457مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2لطفى السعيد محمود الشناوى              26000606 458مج
جبر                16011669 74 حى الحادى عشر عمارات                        2عماد احمد محمد محمد 459مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2ايمن حسينين فهمى حسنين                 18000260 460مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد عدوى امام حجازى                   16008770 461مج
نصار          18000366 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد عبد اهللا فهمى مغازى 462مج
حرب                 45006026 74 حى الحادى عشر عمارات                        2رشا السيد حامد على 463مج
عبدربه                16007070 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمود محمود عطيه 464مج
منيب              16000864 74 حى الحادى عشر عمارات                        2طارق عبد الحليم احمد 465مج
سليمان            16006444 74 حى الحادى عشر عمارات                        2اسامه احمد محمد محمد 466مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد المرسى محمد زاهر                  16008968 467مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2جمعه حسين ابراهيم نمر                  16008777 468مج
الرحمن           16010669 74 حى الحادى عشر عمارات                        2زآريات فاروق امين عبد 469مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2صبرى سعيد احمد مرسى                    19003911 470مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2زمزم احمد حامد محمد                    16007498 471مج
مصطفى            45000685 74 حى الحادى عشر عمارات                        2عبد العزيز محمد شحاته 472مج
الشايب 45006510 اهللا عوض 74 حى الحادى عشر عمارات                        2عبد المنعم عبد اهللا طه 473مج
علوان             16007648 74 حى الحادى عشر عمارات                        2عبير محمد عبد اللطيف 474مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2عبير صالح ابراهيم عرفه                 16006357 475مج
عوضشحاته           16003180 74 حى الحادى عشر عمارات                        2سمر عوض عبد الرحمن 476مج
آف                  45003452 74 حى الحادى عشر عمارات                        2جوده السيد الحسينى 477مج
داود            16009908 74 حى الحادى عشر عمارات                        2ابراهيم عبد الفتاح فرج 478مج
عليوه        16011547 احمد 74 حى الحادى عشر عمارات                        2دينا محمد عبد الخالق 479مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2حازم فكرى حسن نافع                     45006081 480مج
رمضان         53000151 74 حى الحادى عشر عمارات                        2عبد الرؤف نور عبد الرءوف 481مج
محمد              16001919 74 حى الحادى عشر عمارات                        2تامر محمد عبد الفتاح 482مج
محمد           16005429 74 حى الحادى عشر عمارات                        2ابراهيم عبد الرحيم محمد 483مج
ابراهيم          16002026 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد عبد الرحمن محمود 484مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2خالد جمعه السيد محمد                   16000375 485مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2ايرينى ثروت سعد قطب                    26000275 486مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2سعاد محمود رزق                         16008365 487مج
عمر          45004647 الرحمن 74 حى الحادى عشر عمارات                        2رغدا محمد حسين عبد 488مج
الفيومى           32000582 74 حى الحادى عشر عمارات                        2حامد فهمى عبد الرحمن 489مج
سليمان         16007239 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد اسماعيل عبد الخالق 490مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2اشرف محمد احمد الصغير                  16011202 491مج
العزيز        45003141 عبد 74 حى الحادى عشر عمارات                        2عصام عبد العزيز احمد 492مج
العزيز         45004940 عبد 74 حى الحادى عشر عمارات                        2خالد عبد العزيز على 493مج
رمضان            53000335 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمود عبد المنعم سليم 494مج
لطفى                 45003171 74 حى الحادى عشر عمارات                        2منصور توفيق محمود 495مج
احمد               45004130 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد على مرتضى حسين 496مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2عالء احمد محمود ابراهيم                 45000282 497مج



74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد حسين محمد الشوربجى                16011321 498مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2يونس محمد يونس فرحات                   53000419 499مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2امل احمد على عبد العال                 45004261 500مج
محمد        16001841 العظيم 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد عبد الكريم عبد 501مج
سعيد    45004591 محمد العزيز 74 حى الحادى عشر عمارات                        2عالء الدين محمد عبد 502مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2عرفه محمد السيد على                    45004092 503مج
شرف                   45003419 74 حى الحادى عشر عمارات                        2نفيسه مصطفى محمد 504مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد السيد بدوى احمد                   45000732 505مج
منصور                 16000024 74 حى الحادى عشر عمارات                        2سلوى السيد رضوان 506مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2اسالم محمد محمد سالم                   45005207 507مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد السيد رزق حجازى                   68000343 508مج
محمد     45003393 النبى عبد 74 حى الحادى عشر عمارات                        2ضياءالدين ابوالفتوح 509مج
شحاته                16010804 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمد يوسف على على 510مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2ام سيد السيد حسن الهنداوى              18002045 511مج
74 حى الحادى عشر عمارات                        2نرمين احمد ابراهيم السيد               16001435 512مج
مراد            45000469 74 حى الحادى عشر عمارات                        2هانى ابراهيم عليوه على 513مج
بيومى             16009162 74 حى الحادى عشر عمارات                        2محمود محمد طلعت محمد 514مج
عباس             16008792 74 حى الحادى عشر عمارات                        2الهادى احمد محمد محمد 515مج
عطيه           16005221 74 حى الحادى عشر عمارات                        2خالد محمد البندارى احمد 516مج
سليمان           45005924 74 حى الحادى عشر عمارات                        2عماد عبد الغفار برآات 517مج
ابراهيم          45005885 74 حى الحادى عشر عمارات                        2احمد مبروك عبد الستار 518مج


