
رقم القطعةآود المنطقةاالسمرقم االستمارة
1المنطقة االولى      عمارات                        1فادى فريد عبد المالك جرجس                20001089
2المنطقة االولى      عمارات                        1احمد رمضان شعبان مشرف                   20001585
3المنطقة االولى      عمارات                        1مايكل اسكندر عطيه اسكندر                20000860
4المنطقة االولى      عمارات                        1تمام يسين تمام عبد العزيز               20000812
5المنطقة االولى      عمارات                        1عماد آمال آامل حسان                     20000006
6المنطقة االولى      عمارات                        1ابراهيم احمد ابراهيم محمد               20000714
7المنطقة االولى      عمارات                        1على حسان محمد حسن                       20001553
8المنطقة االولى      عمارات                        1عامر قاسم عبد الوهاب قاسم               20001536
9المنطقة االولى      عمارات                        1رضا مصطفى محمد محمد                     20001100
10المنطقة االولى      عمارات                        1ابراهيم آامل ابراهيم حنا                20000348
11المنطقة االولى      عمارات                        1احمد شعبان يوسف محمد                    20000539
12المنطقة االولى      عمارات                        1محمد شحاته محمد عمران                   20000282
13المنطقة االولى      عمارات                        1طه صادق سيد على                         20001061
14المنطقة االولى      عمارات                        1احمد آامل احمد عيسى                     20001581
15المنطقة االولى      عمارات                        1مصطفى محمود سامى حسن عويس               20000312
16المنطقة االولى      عمارات                        1نسرين نبيل طه جوده                      20000654
17المنطقة االولى      عمارات                        1ناديه يسن محمد على                      20001055
18المنطقة االولى      عمارات                        1احمد محمد احمد سعد                      20002329
19المنطقة االولى      عمارات                        1احمد عبد الرحمن عثمان حسن               20000957
20المنطقة االولى      عمارات                        1اشرف محمود احمد عبد الجواد              20000490
21المنطقة االولى      عمارات                        1خلف محمد عبد الوهاب عيسى                20000724
22المنطقة االولى      عمارات                        1عمر حامد على محمد                       20001105
23المنطقة االولى      عمارات                        1احمد دياب محمد حسن                      50000114
24المنطقة االولى      عمارات                        1عبد التواب حسين شعبان هيكل              48000223
25المنطقة االولى      عمارات                        1احمد ممدوح محمد سيد                     20001302
26المنطقة االولى      عمارات                        1محمد حسين حسن عبد الوهاب                20001803
27المنطقة االولى      عمارات                        1سيده عبد العظيم عبد السالم ابو النيل     20000650
28المنطقة االولى      عمارات                        1جمال شحاته محمد احمد                    20000087
29المنطقة االولى      عمارات                        1انور ابراهيم احمد على                   20002079
30المنطقة االولى      عمارات                        1على حسن ابراهيم                         38001865
31المنطقة االولى      عمارات                        1صالح احمد عبد الهادى حسن                20001019
32المنطقة االولى      عمارات                        1رشا شعبان عطيه على                      20000905
33المنطقة االولى      عمارات                        1عمرو احمد مسعود عبد القوى               20000104
34المنطقة االولى      عمارات                        1عبد الحليم عيسوى عبد الحليم عيسوى       20000337
35المنطقة االولى      عمارات                        1عادل وجيه زاهر حنا                      20000741
36المنطقة االولى      عمارات                        1رباب رافت احمد محمد القالوى              50000106
37المنطقة االولى      عمارات                        1عبد المنعم بحر اسماعيل بحر              20000948
38المنطقة االولى      عمارات                        1فوزى سعد عبد الخالق حسن                 20001420
39المنطقة االولى      عمارات                        1احمد عبد الحكيم عبد اللطيف سليم سليم    20000414
40المنطقة االولى      عمارات                        1احمد محمد آامل عبد الجواد               20001194
41المنطقة االولى      عمارات                        1عادل محمود اسماعيل جاد الحق             20002303
42المنطقة االولى      عمارات                        1سيف السيد عبد الوهاب على                20000243
43المنطقة االولى      عمارات                        1غاده محمد عبد المنعم عبد الحفيظ         50000081

44المنطقة االولى      عمارات                        1فاتن محمد على جنيدى                     1000569
45المنطقة االولى      عمارات                        1امال انس خلف اهللا احمد                  20000800
46المنطقة االولى      عمارات                        1احمد حسين عباس عويس                     20000554
47المنطقة االولى      عمارات                        1مصطفى عبد اهللا محمد احمد                20000603
48المنطقة االولى      عمارات                        1عادل عبد اللطيف احمد رضوان              20001740
49المنطقة االولى      عمارات                        1ابتسام حليم اسحق يوسف                   20000755
50المنطقة االولى      عمارات                        1ناجح محمد جمعه سليمان                   20001932
51المنطقة االولى      عمارات                        1احمد فتحى احمد حسين                     20000514
52المنطقة االولى      عمارات                        1محمد ابراهيم حميده موسى                 20001262
53المنطقة االولى      عمارات                        1حسن احمد سيد احمد                       20001972
54المنطقة االولى      عمارات                        1امل عبد الحميد احمد ابراهيم             20000261
55المنطقة االولى      عمارات                        1جمال محمد مشرف محمد                     20001962
56المنطقة االولى      عمارات                        1حسين مرسى رزق داود                      20001168
57المنطقة االولى      عمارات                        1محمد حمدى سيف النصر سيد احمد            20000826
58المنطقة االولى      عمارات                        1محمد عبد السالم قرنى محمد               20001846
59المنطقة االولى      عمارات                        1منعم جابر عبد العظيم عبد العليم         48001008
60المنطقة االولى      عمارات                        1ماجده مختار حسين ابو الحسن              20000798
61المنطقة االولى      عمارات                        1محمود على صالح خليل                     20000175
62المنطقة االولى      عمارات                        1لواحظ زآى عبد الحميد مصطفى              20001881
63المنطقة االولى      عمارات                        1بسام عزوز خليفه عبد الوهاب              20001771
64المنطقة االولى      عمارات                        1عبد الرحمن محمود محمد عبد اللطيف        20000393
65المنطقة االولى      عمارات                        1محمد عبد الحميد محمد قرنى               20001888
66المنطقة االولى      عمارات                        1محمد عبد اهللا محمد طلبه                 20001823
67المنطقة االولى      عمارات                        1عبد الرحمن عادل عبد التواب سرور         20001859
68المنطقة االولى      عمارات                        1عمرو عبد العزيز محفوظ حسن حسن           20002115
69المنطقة االولى      عمارات                        1محمد عبد العال مهدى احمد                20001731
70المنطقة االولى      عمارات                        1محمد حسن حسين مخلوف                     20001199
71المنطقة االولى      عمارات                        1امانى حسن جوده تمام                     20002317
72المنطقة االولى      عمارات                        1زينب محمد عبد اللطيف احمد               36004077
73المنطقة االولى      عمارات                        1امين مؤمن امين زايد                     20000877
74المنطقة االولى      عمارات                        1امانى هاشم احمد احمد حنفى               20000487
75المنطقة االولى      عمارات                        1صباح عبده عطيه عبده                     20001603
76المنطقة االولى      عمارات                        1هانى محمد همام محمد                     20002256
77المنطقة االولى      عمارات                        1حسين على احمد عالم                       20001034
78المنطقة االولى      عمارات                        1عيد ابراهيم محمد محمد                   20001085
79المنطقة االولى      عمارات                        1منال زآريا صابر فلتس                    20000749
80المنطقة االولى      عمارات                        1محمد سيد عبد العزيز محمد                20000579
81المنطقة االولى      عمارات                        1محمد سيد عبد العظيم فواز                20000073

الجديدة بنىسويف مــدينـــــة
بيان القطعة



82المنطقة االولى      عمارات                        1هديه زآى جوده سلومه                     20001096
83المنطقة االولى      عمارات                        1محمد ثروت عبد الحفيظ حسن                20000159
84المنطقة االولى      عمارات                        1قرنى جالل محمود ابراهيم                 20001400
85المنطقة االولى      عمارات                        1احمد محمد السيد حسن                     20000534
86المنطقة االولى      عمارات                        1عدلى عبد العاطى عبد الجواد حسن          20000693
87المنطقة االولى      عمارات                        1احمد شريف على محمد                      20002029
88المنطقة االولى      عمارات                        1منى سعيد عبد السالم جوده                 20002156
89المنطقة االولى      عمارات                        1حسام طه محمد مخلوف                      20001504
90المنطقة االولى      عمارات                        1محمد شفيق عوض مبروك                     20002315
91المنطقة االولى      عمارات                        1وفاء محمد حسن فراج                      20000930
92المنطقة االولى      عمارات                        1هانى عبد التواب فاضل محمد على           20001332
93المنطقة االولى      عمارات                        1رضا عبد العظيم على سيد                  20001551
94المنطقة االولى      عمارات                        1رافت احمد احمد عبد اللطيف               20002084
95المنطقة االولى      عمارات                        1حسين شعبان احمد منصور                   20000882
96المنطقة االولى      عمارات                        1معتز عبد المنعم على عبد الفتاح          20001623
97المنطقة االولى      عمارات                        1وليد ابراهيم عبد العظيم اسماعيل         58000001
98المنطقة االولى      عمارات                        1ريمون ميشيل فهمى برنابا                 20000961
99المنطقة االولى      عمارات                        1محمد آمال سيد صبر على                   20001008
100المنطقة االولى      عمارات                        1مبروك عبد العاطى محمد سعد               20000589
101المنطقة االولى      عمارات                        1اشرف امين حلمى محمد                     20001351
102المنطقة االولى      عمارات                        1احمد قرنى حفنى احمد                     20000012
103المنطقة االولى      عمارات                        1محمد احمد شوقى حسن                      20000566
104المنطقة االولى      عمارات                        1شعبان احمد عبد الهادى حسن               20001033
105المنطقة االولى      عمارات                        1صباح على شاآر عرفه                      20000185
106المنطقة االولى      عمارات                        1آارم محمود متولى عبد المطلب             20002276
107المنطقة االولى      عمارات                        1شعبان سيد عبد الحسيب عبد الرحيم         20001014
108المنطقة االولى      عمارات                        1هشام احمد حسن عبد اللطيف                20002291
109المنطقة االولى      عمارات                        1هاله احمد مصطفى خزيم                    20000973
110المنطقة االولى      عمارات                        1محمد سيد هاشم على                       20001544
111المنطقة االولى      عمارات                        1صالح محمد عبد الغفور صالح                20000106
112المنطقة االولى      عمارات                        1شعبان محمد حسن شبيروا                   21000190
113المنطقة االولى      عمارات                        1مريم سعد اسحق ميخائيل                   20001471
114المنطقة االولى      عمارات                        1محمد على محمد جعفر                      20001560
115المنطقة االولى      عمارات                        1احمد رمضان احمد عرفات                   20000502
116المنطقة االولى      عمارات                        1احالم حسين عويس مطر                      20001747
117المنطقة االولى      عمارات                        1مايسه لطفى سالم مبروك                   20000493
118المنطقة االولى      عمارات                        1عطا عبد المولى محمد عبد الكريم          20000313
119المنطقة االولى      عمارات                        1عالء حامد على محمد                      20001102
120المنطقة االولى      عمارات                        1الفت عبد الحميد سيد عبد الحميد          20001912
121المنطقة االولى      عمارات                        1سعيد سعد عبد السالم محمد                 20000645
122المنطقة االولى      عمارات                        1ايمان عبد الرحمن عثمان حسن              20001346
123المنطقة االولى      عمارات                        1وائل سعيد عباس عبد الصمد                20000214
124المنطقة االولى      عمارات                        1وليد حسين عبد العزيز عبد الغنى          20002152
125المنطقة االولى      عمارات                        1خالد محمد الحسينى مصطفى آامل عبد الحليم 20001957
126المنطقة االولى      عمارات                        1احمد حسين سعد عباس                      20000598
127المنطقة االولى      عمارات                        1هشام سيد محمد سيد                       20000036
128المنطقة االولى      عمارات                        1محمد صالح محمد احمد                      20000550
129المنطقة االولى      عمارات                        1وليد محمود محمد طه                      20001953
130المنطقة االولى      عمارات                        1على عبد العال احمد حسن                  20000384
131المنطقة االولى      عمارات                        1محمد حسين صادق عبد العال                20000610
132المنطقة االولى      عمارات                        1عبير محمد ثروت عبد الحميد               20000494
133المنطقة االولى      عمارات                        1محمد عبد المحسن عويس مصطفى              20001502
134المنطقة االولى      عمارات                        1تامر محمد صالح الدين مصطفى               20001106
135المنطقة االولى      عمارات                        1احمد عادل محمد عبد العزيز               20002263
136المنطقة االولى      عمارات                        1فاطمه محمود سيد سليمان                  20002134
137المنطقة االولى      عمارات                        1احمد جابر محمد رمضان                    20000881
138المنطقة االولى      عمارات                        1عبد اللطيف خالد عبد اللطيف خالد         20002144
139المنطقة االولى      عمارات                        1محمد احمد محمد عبود                     20000404
140المنطقة االولى      عمارات                        1حسان خليفه حسن حسين                     50000044
141المنطقة االولى      عمارات                        1سامح سيد محمد سيد                       20000040
142المنطقة االولى      عمارات                        1ايمان محمد عبد الجواد عثمان             20001865
143المنطقة االولى      عمارات                        1محمد بكرى احمد مصطفى                    20000990
144المنطقة االولى      عمارات                        1احمد محمد محمود عبد اللطيف              20002041
145المنطقة االولى      عمارات                        1محمود محمد عبد الوهاب سكران             20002318
146المنطقة االولى      عمارات                        1محمود محمد قرنى احمد                    20002095
147المنطقة االولى      عمارات                        1عبد العزيز عبد العليم عبد العزيز اسماعيل20000718
148المنطقة االولى      عمارات                        1عواطف عبد العال عويس سيد احمد           20001885
149المنطقة االولى      عمارات                        1ريهام يحيى سعد على                      20000855
150المنطقة االولى      عمارات                        1هدى عبد الرحمن عثمان حسن                20001347
151المنطقة االولى      عمارات                        1محمد شعبان يوسف محمد                    20001875
152المنطقة االولى      عمارات                        1دعاء عزمى صادق صميده                    20000116
153المنطقة االولى      عمارات                        1حازم عبد العظيم عبد الحفيظ صالح         20001550
154المنطقة االولى      عمارات                        1سعيد احمد احمد حسن                      20001921
155المنطقة االولى      عمارات                        1ايمن سيد مبروك محمد                     20000209
156المنطقة االولى      عمارات                        1نبيه احمد عبد العزيز سويهى              20000627
157المنطقة االولى      عمارات                        1عيد ربيع محمد عبد المجيد                20002333
158المنطقة االولى      عمارات                        1محمد سيد تمام احمد                      20001454
159المنطقة االولى      عمارات                        1احمد عبد الحميد محمد عثمان              14002002
160المنطقة االولى      عمارات                        1فاتن عبد العليم مصطفى عبد العليم        20000635
161المنطقة االولى      عمارات                        1حماده عبد العزيز حسين على               20002006
162المنطقة االولى      عمارات                        1خالد احمد هالل محسب                      20000820
163المنطقة االولى      عمارات                        1آامل محمد آامل ابراهيم                  20001572
164المنطقة االولى      عمارات                        1همت مصطفى محمد عثمان                    20002080
165المنطقة االولى      عمارات                        1محمد ضياء مصطفى محمد                    20001406



166المنطقة االولى      عمارات                        1رضوه يحيى عبد القادر احمد               20001552
167المنطقة االولى      عمارات                        1نيللى غريب حموده بدوى                   20001508
168المنطقة االولى      عمارات                        1محمود ناجى مرسى عبد المجيد              20001324
169المنطقة االولى      عمارات                        1عمر سيد على عيسى                        20001609
170المنطقة االولى      عمارات                        1هدى محمد عبد الفتاح مهران               20000352
171المنطقة االولى      عمارات                        1بهجت موسى فرج طنيوس                     20000719
172المنطقة االولى      عمارات                        1عزه حسن محمد عثمان                      50000056
173المنطقة االولى      عمارات                        1محمود حسنى محمد ياقوت                   50000080
174المنطقة االولى      عمارات                        1صفاء رمضان عبد الباسط عبد الغنى         20000263
175المنطقة االولى      عمارات                        1عاطف بخيت روبين ميخائيل                 46000020
176المنطقة االولى      عمارات                        1سهير نجيب زآى عبد الجواد                20001370
177المنطقة االولى      عمارات                        1احمد معوض شعبان معوض                    20000543
178المنطقة االولى      عمارات                        1غالى امين غالى بباوى                    20001394
179المنطقة االولى      عمارات                        1طارق ابو السعود محمد محمد               20002234
180المنطقة االولى      عمارات                        1حمديه عبد الرازق حميده محمد             20000301
181المنطقة االولى      عمارات                        1فكتوريا محمود احمد محمود                20000588
182المنطقة االولى      عمارات                        1ابراهيم عبد العال احمد حسن              20002197
183المنطقة االولى      عمارات                        1سميره بكرى ابراهيم عبد العال            20002209
184المنطقة االولى      عمارات                        1عصام شعبان محمود جنيدى                  20001942
185المنطقة االولى      عمارات                        1عرفه محمد السيد حسن                     20000420
186المنطقة االولى      عمارات                        1فوزيه محمد ثروت عبد الحميد              20000504
187المنطقة االولى      عمارات                        1عبد المنعم عبد الحسيب حسن مبروك         20001756
188المنطقة االولى      عمارات                        1امال على محمد سيد                       20000669

189المنطقة االولى      عمارات                        1نوار شاآر حسب اهللا عطيه                 6004101
190المنطقة االولى      عمارات                        1رباح حسن على حسين محمد                  20000026
191المنطقة االولى      عمارات                        1انجى اشرف احمد فايز                     20001741
192المنطقة االولى      عمارات                        1شهيناز عمر احمد اسماعيل                 20001599
193المنطقة االولى      عمارات                        1ماجده آامل حنا دوس                      20000837
194المنطقة االولى      عمارات                        1خالد محمد راضى ابراهيم حزين             20001090
195المنطقة االولى      عمارات                        1محمد عبد اهللا احمد محمد عمر             50000105
196المنطقة االولى      عمارات                        1احمد ابو دهب بكير                       50000124
197المنطقة االولى      عمارات                        1نجالء احمد فتحى عبد السالم                20000544
198المنطقة االولى      عمارات                        1دولت احمد عبد القادر حسين               20002183
199المنطقة االولى      عمارات                        1هاله ممدوح محمود عبد القادر             20000470
200المنطقة االولى      عمارات                        1احمد رمضان عبد العزيز صالح              20000196
201المنطقة االولى      عمارات                        1ساميه سيد عبد الحميد اسماعيل            20001074

202المنطقة االولى      عمارات                        1نبيهه سارى عمار عبد الفتاح              1005973
203المنطقة االولى      عمارات                        1محمود عبد الحليم مامون عبد القادر       20001440
204المنطقة االولى      عمارات                        1حمدى محمد معوض احمد                     20000433
205المنطقة االولى      عمارات                        1معتز آامل يس عبد الحليم                 20000726
206المنطقة االولى      عمارات                        1رفعت حامد ابوزيد على                    67001721
207المنطقة االولى      عمارات                        1مجدى شعبان عباس حسن                     20000454
208المنطقة االولى      عمارات                        1احمد جمال مصطفى زآى                     20001679
209المنطقة االولى      عمارات                        1احمد عبد القادر احمد عبد القادر         20000701
210المنطقة االولى      عمارات                        1محمد حسن عثمان اسماعيل                  20002042
211المنطقة االولى      عمارات                        1عبد العزيز محمد الخطيب                  20002123
212المنطقة االولى      عمارات                        1احمد محمد محمد فايزى                    20001925
213المنطقة االولى      عمارات                        1عبد الناصر محمودعبد الناصر فراج         20000089
214المنطقة االولى      عمارات                        1عطيات عبد الصمد احمد محمد على           20000342
215المنطقة االولى      عمارات                        1امين طوسون امين دسوقى                   20002275
216المنطقة االولى      عمارات                        1احمد محمد لملوم عبد الحميد              20001985
217المنطقة االولى      عمارات                        1حامد سيد حامد احمد                      20000517
218المنطقة االولى      عمارات                        1محمد آامل احمد عيسى                     20001660
219المنطقة االولى      عمارات                        1حسن محمودحسن سليم                       20000813
220المنطقة االولى      عمارات                        1منى محمد فتحى محمد ابراهيم              20000293
221المنطقة االولى      عمارات                        1صفاء ابو العزايم سالم اسماعيل           20000703
222المنطقة االولى      عمارات                        1احمد عبد اهللا ابراهيم عبد العظيم        20001866
223المنطقة االولى      عمارات                        1سيده محمد سعودى احمد                    20001887
224المنطقة االولى      عمارات                        1عالء الدين محمد عبد الحميد حسن عجيزه     20000829
225المنطقة االولى      عمارات                        1محمد فتحى محمود سعيد                    17000168
226المنطقة االولى      عمارات                        1ظريف صابر مينا عبيد                     20001136
227المنطقة االولى      عمارات                        1ناهد سيد سيد احمد                       20001237
228المنطقة االولى      عمارات                        1محمد عطيه محمود محمد مرسى               20001738
229المنطقة االولى      عمارات                        1ابو الخير عبد اللطيف عبد الونيس عبد اهللا20000862
230المنطقة االولى      عمارات                        1اسامه يحيى الشيخ حسانين محمود           20001312
231المنطقة االولى      عمارات                        1اسماعيل زين العابدين احمد احمد الجندى   20001682
232المنطقة االولى      عمارات                        1سلوى محمد عبد المحسن محمد               20000220
233المنطقة االولى      عمارات                        1ناديه محمد سيد احمد                     20000646
234المنطقة االولى      عمارات                        1يسرى نصر عويس سيد احمد                  20000916
235المنطقة االولى      عمارات                        1حمديه احمد عبد العليم عبد اللطيف        20000153
236المنطقة االولى      عمارات                        1احمد زآى عبد الصمد على                  20000405
237المنطقة االولى      عمارات                        1جيهان فتحى ابراهيم رمضان                20001808
238المنطقة االولى      عمارات                        1محمد عبد ربه صالح عبد الباقى            20001853
239المنطقة االولى      عمارات                        1وليد ربيع عبد المنعم محمد               20002124
240المنطقة االولى      عمارات                        1عماد فرحات عبد اهللا سليمان              20000469
241المنطقة االولى      عمارات                        1نهله عباس حلمى عبده                     20000016
242المنطقة االولى      عمارات                        1محمد عبد الشافى عثمان محمد              20001360
243المنطقة االولى      عمارات                        1جمال جميل مندى على                      20000081
244المنطقة االولى      عمارات                        1عبد الحميد محمد عثمان احمد بهى الدين    20001202
245المنطقة االولى      عمارات                        1حافظ عبد الوهاب حافظ محمد               20002077
246المنطقة االولى      عمارات                        1تغريد حامد السيد عبد الموجود            20001891
247المنطقة االولى      عمارات                        1احمد محمد عبد العظيم سلطان              50000049
248المنطقة االولى      عمارات                        1احمد محمد حسن محمد                      20000216
249المنطقة االولى      عمارات                        1سامى يعقوب داوود امين                   20001051



250المنطقة االولى      عمارات                        1خالد محمد جنيدى على                     20001343
251المنطقة االولى      عمارات                        1سعديه حسين قطب حسين                     20000484
252المنطقة االولى      عمارات                        1ايمن فوزى محمد سالمه                     20000443
253المنطقة االولى      عمارات                        1اشرف سيد صالح ابو زيد                   20000011
254المنطقة االولى      عمارات                        1محمد راضى اسماعيل محمد حسن              20000419
255المنطقة االولى      عمارات                        1عمرو على محمد جنيدى                     20001340
256المنطقة االولى      عمارات                        1ربيع محمد عبد المجيد مسعود              20001561
257المنطقة االولى      عمارات                        1فايزه محمد عبد الرازق ابراهيم           20000086
258المنطقة االولى      عمارات                        1عزام السعدى عبد الحميد محمد             20000653
259المنطقة االولى      عمارات                        1شريف عبد الحميد عبد الرؤوف محمد         20001057
260المنطقة االولى      عمارات                        1طارق موسى محمد عبد الجواد               20001216
261المنطقة االولى      عمارات                        1نجوى غريب حموده بدوى                    20001479
262المنطقة االولى      عمارات                        1هانى محمد زآرى احمد                     20000327
263المنطقة االولى      عمارات                        1فايزه محمد محمد سليمان                  20000005
264المنطقة االولى      عمارات                        1اميره حسن محمد على                      20002284
265المنطقة االولى      عمارات                        1ابرار احمد نايف يعقوب حموده             20002110
266المنطقة االولى      عمارات                        1احمد محمد عويس طه                       20000971

267المنطقة االولى      عمارات                        1عالء الدين فرج اهللا عبد العظيم عبد الجواد9008795
268المنطقة االولى      عمارات                        1عالء صالح عبد اهللا احمد                   20001746
269المنطقة االولى      عمارات                        1عالء خليفه محمد عطا                      20001753
270المنطقة االولى      عمارات                        1امال محمد على محمد                      20002050
271المنطقة االولى      عمارات                        1سعد عزالدين عبد اهللا محمد طلبه          20001825
272المنطقة االولى      عمارات                        1احمد طه محمد مرسى                       20001212
273المنطقة االولى      عمارات                        1مروه سيد لبيب محمود                     20000966
274المنطقة االولى      عمارات                        1عماد سيد شكرى محمد                      20000359
275المنطقة االولى      عمارات                        1محمود عبد المنعم احمد محمود             20001388
276المنطقة االولى      عمارات                        1محمود حسان خليفه حسن                    50000046
277المنطقة االولى      عمارات                        1انوار فرج عبد الحليم محمد               20001050
278المنطقة االولى      عمارات                        1احمد عبد الغنى عبد الحميد مبروك         20000547
279المنطقة االولى      عمارات                        1عمر نبيه حسنى حسين                      20000570
280المنطقة االولى      عمارات                        1رجب عبد الهادى سيد محمد عبد اهللا        48000782
281المنطقة االولى      عمارات                        1على طه احمد احمد على الحميلى            20000763
282المنطقة االولى      عمارات                        1امانى عبد الوهاب الشعرانى محمد          20001606
283المنطقة االولى      عمارات                        1محمود الحاج عبد الحميد عبد المطلب عبد ال34007185
284المنطقة االولى      عمارات                        1عصام جمال الدين محمد مرسى               20000956
285المنطقة االولى      عمارات                        1محمد شعبان محمد سيد                     20000155
286المنطقة االولى      عمارات                        1آريستينا عدلى آامل امين                 20000737
287المنطقة االولى      عمارات                        1عالء على سيد محمد                        20001956
288المنطقة االولى      عمارات                        1اسامه عدلى عبد العاطى عبد الجواد        20000695
289المنطقة االولى      عمارات                        1جيهان ابراهيم احمد احمد الجندى          20001101
290المنطقة االولى      عمارات                        1محمد عباس سيد محمد                      20001955
291المنطقة االولى      عمارات                        1عاصم ابراهيم عبد العزيز اسماعيل         20002001
292المنطقة االولى      عمارات                        1احمد محمد عبد التواب اسماعيل            20002198
293المنطقة االولى      عمارات                        1صادق عازر صادق حنين                     50000126
294المنطقة االولى      عمارات                        1مديحه هاشم خميس محمد منصور              20001387
295المنطقة االولى      عمارات                        1حياه جوده طه محمد                       20000500
296المنطقة االولى      عمارات                        1حسنى ابراهيم عبد العظيم عبد الغنى       20002043
297المنطقة االولى      عمارات                        1دعاء حلمى حسن حسن                       20002114
298المنطقة االولى      عمارات                        1محمد جمال الدين صالح عبد الفضيل         20002232
299المنطقة االولى      عمارات                        1مؤمن مصطفى نوح ابراهيم                  20002326
300المنطقة االولى      عمارات                        1سيد صالح حسن امين                       20000355
301المنطقة االولى      عمارات                        1عمرو عبد القوى مجاور صديق               20002188
302المنطقة االولى      عمارات                        1محمود ابراهيم محمود ابراهيم             20000244
303المنطقة االولى      عمارات                        1حسام سيد عبد العزيز محمد                20000756
304المنطقة االولى      عمارات                        1ايمان رمضان عبد الفتاح رفاعى            20000291
305المنطقة االولى      عمارات                        1احمد محمد سيد عويس                      20000549
306المنطقة االولى      عمارات                        1طه احمد عبد الوهاب عيسى                 20000725
307المنطقة االولى      عمارات                        1محمد فتحى عبد اللطيف عبد المجيد         17000700
308المنطقة االولى      عمارات                        1شيماء سيد حسين سالم                     20001863
309المنطقة االولى      عمارات                        1عاطف حسن عبد التواب عبد العاطى          20000754
310المنطقة االولى      عمارات                        1سميره على السيد على                     20001530
311المنطقة االولى      عمارات                        1عالء الدين فاروق احمد محمد               50000012
312المنطقة االولى      عمارات                        1منى عدلى احمد احمد                      20001769
313المنطقة االولى      عمارات                        1محمود صالح الدين احمد محمد               20001329
314المنطقة االولى      عمارات                        1محمد سيد عبده محمد                      20000828
315المنطقة االولى      عمارات                        1حسن محمد عيد سيد احمد                   20000871
316المنطقة االولى      عمارات                        1رجب فوزى خليفه محمود                    20002133
317المنطقة االولى      عمارات                        1مهدى عبد المنعم اسماعيل محمد            20001745
318المنطقة االولى      عمارات                        1هبه ابراهيم محمد ابراهيم                20002037
319المنطقة االولى      عمارات                        1عزه الصوفى سيد احمد                     20002296
320المنطقة االولى      عمارات                        1جمال امام ابراهيم محمد                  20001228
321المنطقة االولى      عمارات                        1مجدى بباوى واصف رزق                     20000804
322المنطقة االولى      عمارات                        1محمود عبد الرسول محمد بدوى              20001893
323المنطقة االولى      عمارات                        1محمد سيد خليل احمد                      20001210
324المنطقة االولى      عمارات                        1هيام رمضان سيد قطب                      20000928
325المنطقة االولى      عمارات                        1محمد عبد العاطى عدنان ظايط              20001916
326المنطقة االولى      عمارات                        1همت انور امام مرزوق                     20001620

327المنطقة االولى      عمارات                        1هبه سيد شمردل احمد حسن                  9003959
328المنطقة االولى      عمارات                        1امانى فتحى غالى تادرس                   20000137
329المنطقة االولى      عمارات                        1رمضان محمد عبد الوهاب محمد              48001348
330المنطقة االولى      عمارات                        1ساره محمود سيد احمد                     20000386
331المنطقة االولى      عمارات                        1خيريه محمد شحاته محمد                   20000118
332المنطقة االولى      عمارات                        1هانى بدر محمود على                      20001247
333المنطقة االولى      عمارات                        1مصطفى ابراهيم احمد محمد الدهشورى        20000575



334المنطقة االولى      عمارات                        1سعيد معتمد محمود فتح الباب              20000343
335المنطقة االولى      عمارات                        1احمد فايز سيد عبد اللطيف                20000088
336المنطقة االولى      عمارات                        1طارق عبد الرحمن حسن حسن                 20002260
337المنطقة االولى      عمارات                        1محمد رشوان محمد عبد الحفيظ              20000381
338المنطقة االولى      عمارات                        1عامر عيد على عامر                       20002252
339المنطقة االولى      عمارات                        1عبد الحميد مصطفى على محمود              20000267
340المنطقة االولى      عمارات                        1ليلى محمد احمد صالح القضابى             20000486
341المنطقة االولى      عمارات                        1محمد معروف عبد العزيز معروف             20001577
342المنطقة االولى      عمارات                        1احمد سيد عبد اللطيف ابو المجد           20001949
343المنطقة االولى      عمارات                        1جابر رمضان حسن عبد اهللا                 20000067
344المنطقة االولى      عمارات                        1محمد عبد الستار سعيد جاد الحق           20001886
345المنطقة االولى      عمارات                        1محمد زغلول احمد ابو جبل                 34001423
346المنطقة االولى      عمارات                        1محمد خليفه خليفه على                    20000462
347المنطقة االولى      عمارات                        1على حسن حسين احمد                       20000643
348المنطقة االولى      عمارات                        1شفيق محفوظ شفيق بطرس                    20001558
349المنطقة االولى      عمارات                        1محمد عمر محمد جبيلى                     20001524
350المنطقة االولى      عمارات                        1عبد العال عبد الصمد فرج محمد            20000050
351المنطقة االولى      عمارات                        1على فريد ابو سعده فراج                  20001392
352المنطقة االولى      عمارات                        1ماجد سيد صالح ابو زيد                   20000013
353المنطقة االولى      عمارات                        1عالءالسيد عبد الوهاب على خضر             20000582
354المنطقة االولى      عمارات                        1مصطفى على عبد الهادى عبد التواب         20001375
1المنطقة الثانية     عمارات                        2احمد يحى العربى عبد المنعم محمود        20000811
2المنطقة الثانية     عمارات                        2ايمن عبد اهللا محمد حسن                  20002289
3المنطقة الثانية     عمارات                        2حسن على مرسى على                        20000870
4المنطقة الثانية     عمارات                        2حاتم محمد سليمان عبد اهللا               20001126
5المنطقة الثانية     عمارات                        2جمال صبحى اسماعيل غنيم                  20000908
6المنطقة الثانية     عمارات                        2مصطفى حسين حلمى احمد                    20002074
7المنطقة الثانية     عمارات                        2نجيبه حسين حسن محمد                     50000137
8المنطقة الثانية     عمارات                        2هانى آمال عبد القوى مقيدم               20001926
9المنطقة الثانية     عمارات                        2صابر عبد العظيم على احمد                20002168
10المنطقة الثانية     عمارات                        2شكرى معوض محمد معوض وهبه                20001837
11المنطقة الثانية     عمارات                        2احمد طه احمد خطاب                       20002005
12المنطقة الثانية     عمارات                        2تامر مبروك عبد العزيز على               20002065
13المنطقة الثانية     عمارات                        2امنه احمد ابو حريبه حسن                 20000738
14المنطقة الثانية     عمارات                        2منى يسن عبد المطلب ابراهيم              20000206
15المنطقة الثانية     عمارات                        2ايمن سيد محمدعلى                        20000958
16المنطقة الثانية     عمارات                        2حمدى احمد عبد السميع محمد               20000292
17المنطقة الثانية     عمارات                        2على حسن موسى محمد                       20001190
18المنطقة الثانية     عمارات                        2عامر قرنى على خضر                       20002171
19المنطقة الثانية     عمارات                        2نجالء آمال عبد القوى مقيدم              20002078
20المنطقة الثانية     عمارات                        2احمد ربيع عمر محمد                      20001590
21المنطقة الثانية     عمارات                        2رامى ربيع سالم سعيد                     20001668
22المنطقة الثانية     عمارات                        2زينب حسن سليمان رمضان                   20002199
23المنطقة الثانية     عمارات                        2سعديه ليثى هاشم محمد                    20001301
24المنطقة الثانية     عمارات                        2امل محمد محمود محمد حسين                48001163
25المنطقة الثانية     عمارات                        2ابراهيم محمد نادى حسين                  20002331
26المنطقة الثانية     عمارات                        2على محمد على عبد الجليل                 20001688
27المنطقة الثانية     عمارات                        2رجب محمد عبد الباقى صابر                20000774
28المنطقة الثانية     عمارات                        2وهيبه احمد على صالح                     20001701
29المنطقة الثانية     عمارات                        2وليد سالم حسن احمد                      20000540
30المنطقة الثانية     عمارات                        2ايمان فاضل محمدج رياض                   20001770
31المنطقة الثانية     عمارات                        2اشرف محمد خليل ابراهيم                  20001817
32المنطقة الثانية     عمارات                        2محمود حسن عبد العظيم سعد                20001407
33المنطقة الثانية     عمارات                        2راضى سعيد مصطفى سيد                     20000481
34المنطقة الثانية     عمارات                        2اشرف احمد احمد سليمان                   20001563
35المنطقة الثانية     عمارات                        2محمد نفادى على ابراهيم                  20000878
36المنطقة الثانية     عمارات                        2عبد الحميد صالح عبد الحميد عثمان         20001614
37المنطقة الثانية     عمارات                        2سعيد فتحى محمد احمد                     51000407
38المنطقة الثانية     عمارات                        2محمود عبد الباسط عبد الحميد على         20001877
39المنطقة الثانية     عمارات                        2هناء محمود حسين ابراهيم                 20000219
40المنطقة الثانية     عمارات                        2صالح عبد الحليم عبد اللطيف حسين          20000128
41المنطقة الثانية     عمارات                        2شهيره محمد محمد سليم                    20000442
42المنطقة الثانية     عمارات                        2شيماء حسام خالد آمبال                   20001604
43المنطقة الثانية     عمارات                        2وحيد فتحى ابراهيم عوض                   20002081
44المنطقة الثانية     عمارات                        2محمد مبروك عبد العزيز على               20002062
45المنطقة الثانية     عمارات                        2صفاء يحيى الشيخ حسانين محمود            20001783
46المنطقة الثانية     عمارات                        2عماد على وهبه عبد الجواد                20002160
47المنطقة الثانية     عمارات                        2احمد عبد العظيم احمد احمد               20001510
48المنطقة الثانية     عمارات                        2عاشور سعيد محمود حسن                    20001697
49المنطقة الثانية     عمارات                        2تامر احمد زآى عبد الحميد                20001902
50المنطقة الثانية     عمارات                        2على عبد العليم احمد مبارك               50000024
51المنطقة الثانية     عمارات                        2هشام محمد امين محمد                     20001775
52المنطقة الثانية     عمارات                        2ساميه رمضان سيد جاد                     20000468
53المنطقة الثانية     عمارات                        2سيد بدوى جبر حسن                        20000476
54المنطقة الثانية     عمارات                        2احمد عبد اهللا محمد عبد اهللا             20002057
55المنطقة الثانية     عمارات                        2فاروق احمد محمد زيان                    50000133
56المنطقة الثانية     عمارات                        2احمد عيد سيد محمد                       50000028
57المنطقة الثانية     عمارات                        2رجاء محمد شحاته محمد                    20001379
58المنطقة الثانية     عمارات                        2سرور عبد التواب احمد عمار               20002035
59المنطقة الثانية     عمارات                        2ريهام رمضان غديرى خضر                   20001426
60المنطقة الثانية     عمارات                        2محمد عبد الحى مبروك الحلو               20001488
61المنطقة الثانية     عمارات                        2سهير على حسن هريدى                      20000777
62المنطقة الثانية     عمارات                        2صباح احمد عبد الجيد محمد                20000020
63المنطقة الثانية     عمارات                        2نصحى عبد الشهيد فؤاد صليب               20000907



64المنطقة الثانية     عمارات                        2احمد عبد التواب عبد الكريم عبد التواب   20002203
65المنطقة الثانية     عمارات                        2هشام صالح محمود رمضان                    20002060
66المنطقة الثانية     عمارات                        2احمدابراهيم جابر حسن                    20000151
67المنطقة الثانية     عمارات                        2احمد السيد ابراهيم عبد الشافى           20002191
68المنطقة الثانية     عمارات                        2شعبان حميده محمود عبد الكافى            20001509
69المنطقة الثانية     عمارات                        2فاطمه فاروق محمود احمد                  20001992
70المنطقة الثانية     عمارات                        2ياره على آامل محمد عامر                 20002019
71المنطقة الثانية     عمارات                        2نبيل احمد امين النحاس                   20001327
72المنطقة الثانية     عمارات                        2رمضان سيد عبد المحسن احمد               20001816
73المنطقة الثانية     عمارات                        2نشات نصيف توفيق جبرائيل                 20001409
74المنطقة الثانية     عمارات                        2فادى وليم غبريال عبد اهللا               20001372
75المنطقة الثانية     عمارات                        2خالد درويش عويس سليمان                  20000113
76المنطقة الثانية     عمارات                        2احمد عبد العاطى احمد مهران              20001115
77المنطقة الثانية     عمارات                        2محمد آامل محمد عجمى                     20002033
78المنطقة الثانية     عمارات                        2على عبد العظيم سيد حسان                 20002108
79المنطقة الثانية     عمارات                        2على مرسى احمد سعد                       20000411
80المنطقة الثانية     عمارات                        2لطفيه جنيدى عبد اهللا حسب النبى          20001464
81المنطقة الثانية     عمارات                        2محمود محمد عرابى سيد                    20001939
82المنطقة الثانية     عمارات                        2عمرو عادل عيد عبد العظيم                20000374
83المنطقة الثانية     عمارات                        2سعاد عبد المنعم احمد عبد اللطيف         20001205
84المنطقة الثانية     عمارات                        2عثمان عبد التواب عبد العزيز عبد الغنى   20002106
85المنطقة الثانية     عمارات                        2فتحى احمد محمد مسلم                     20001694
86المنطقة الثانية     عمارات                        2وائل قرنى محمدين سيد                    20001350
87المنطقة الثانية     عمارات                        2سيد عويس محمد فرج                       20001154
88المنطقة الثانية     عمارات                        2رمضان عويس محمد فرج                     20000461
89المنطقة الثانية     عمارات                        2محمد عالء معوض عبد العظيم               20001856
90المنطقة الثانية     عمارات                        2محمود حسن عبد الصمد صالح                20001687
91المنطقة الثانية     عمارات                        2طارق امين حسين امين                     20001872
92المنطقة الثانية     عمارات                        2والء عبده قرنى محمد                      20002195
93المنطقة الثانية     عمارات                        2نورا جابر محمد امبارك                   20000392
94المنطقة الثانية     عمارات                        2سهير سيد خليل حسين                      20000035
95المنطقة الثانية     عمارات                        2شعبان عسران سيد محمد مصطفى              20002164
96المنطقة الثانية     عمارات                        2على امين محمد على الجزار                20002145
97المنطقة الثانية     عمارات                        2ايهاب عبد اهللا محمد حسن                 20002311
98المنطقة الثانية     عمارات                        2عبد العليم فتحى قرنى محمد نعمان         20001472
99المنطقة الثانية     عمارات                        2جمال سيد سالمان عبد المجيد              20001958
100المنطقة الثانية     عمارات                        2مصطفى محمد احمد محمد                    20001993
101المنطقة الثانية     عمارات                        2محمود على سعيد رمضان                    20000043
102المنطقة الثانية     عمارات                        2ميالد شاآر رشدى عازر                     20001023
103المنطقة الثانية     عمارات                        2على مبارك عباس على                      20002025
104المنطقة الثانية     عمارات                        2فاطمه مصطفى محمود عبد العزيز            20000671
105المنطقة الثانية     عمارات                        2حسام عبد التواب محمد عبد الجيد          20001822
106المنطقة الثانية     عمارات                        2صالح طه عبد العظيم عبد اللطيف           20001854
107المنطقة الثانية     عمارات                        2هيام حمدى محمد محمود                    20001728
108المنطقة الثانية     عمارات                        2محمد محمد هاشم على عبد الحميد           20001999
109المنطقة الثانية     عمارات                        2محمد عبد الغفار محمد محمد ابراهيم       20000631
110المنطقة الثانية     عمارات                        2رامى جمال فاروق عبد الجليل              20000519
111المنطقة الثانية     عمارات                        2احمد سيد جابر محمود                     20002293
112المنطقة الثانية     عمارات                        2عبد اهللا محمد عبد اهللا عبد العزيز       20001651
113المنطقة الثانية     عمارات                        2احمد مبروك عبد العزيز على               20002270
114المنطقة الثانية     عمارات                        2محمد حسنى عبد القادر سيد                50000033
115المنطقة الثانية     عمارات                        2عصام فهمى محمد بدوى                     20001713
116المنطقة الثانية     عمارات                        2طه اسماعيل عبد الدايم محمد              20001473
117المنطقة الثانية     عمارات                        2بثينه ناصر محمد نصار                    20001732
118المنطقة الثانية     عمارات                        2باسم حسن عبد اهللا حسين                  20002220
119المنطقة الثانية     عمارات                        2هند شعبان عبد العظيم محمد               20000079
120المنطقة الثانية     عمارات                        2بدريه محمد ابراهيم مروان                20000138
121المنطقة الثانية     عمارات                        2محمد سعد محمد رفاعى                     20000150
122المنطقة الثانية     عمارات                        2شعبان حنفى سيد ابراهيم                  20001569
123المنطقة الثانية     عمارات                        2عبد اهللا حمدى عبد اهللا محمد             20000305
124المنطقة الثانية     عمارات                        2عادل حسن عبد العظيم عزوز                20001568
125المنطقة الثانية     عمارات                        2احالم عبد الحميد عبد الجواد محمد        20002020
126المنطقة الثانية     عمارات                        2رحاب رمضان قرنى احمد                    20001031
127المنطقة الثانية     عمارات                        2لطفى احمد محمود محمد                    20000453
128المنطقة الثانية     عمارات                        2مجدى سيد عبد الفتاح محمد                20000303
129المنطقة الثانية     عمارات                        2مدحت سيد سليمان محمد                    20002053
130المنطقة الثانية     عمارات                        2عبد الفتاح حمدان حسين عبد الرحيم        20000699
131المنطقة الثانية     عمارات                        2ربيع على عبد اللطيف على                 20001066
132المنطقة الثانية     عمارات                        2احمد حسن احمد على عبد المجيد            20001630
133المنطقة الثانية     عمارات                        2احمد ابو الخير احمد عبد العظيم          20001988
134المنطقة الثانية     عمارات                        2طه حسين عبد العليم حسن                  20001900
135المنطقة الثانية     عمارات                        2احمد مرعى عبد الصمد عبد الباقى          20000723
136المنطقة الثانية     عمارات                        2جمال سلطان سليمان على                   20002229
137المنطقة الثانية     عمارات                        2عمر عبد الوهاب ابراهيم شكشاآه           20001525
138المنطقة الثانية     عمارات                        2برسوم حنا برسوم ميخائيل                 20000240
139المنطقة الثانية     عمارات                        2محمد سالم عبد المنعم رضوان              20000203
140المنطقة الثانية     عمارات                        2عصام الدين احمد محمد غريب               20002327
141المنطقة الثانية     عمارات                        2محمد حسين حسن عبد السالم                20000398
142المنطقة الثانية     عمارات                        2عبد السميع محمود الطيب حمد              20000412
143المنطقة الثانية     عمارات                        2جمال على محمد مسلم                      20001173
144المنطقة الثانية     عمارات                        2محمد عزمى صادق حميده                    20002061
145المنطقة الثانية     عمارات                        2ابوالخير محمد حسن سليمان                20001680
146المنطقة الثانية     عمارات                        2رمضان شاآر محمد عبد الجواد              20000785
147المنطقة الثانية     عمارات                        2راضى اسماعيل محمد حسن                   20001616



148المنطقة الثانية     عمارات                        2اميمه عبد الونيس عبد العظيم محمد        20001127
149المنطقة الثانية     عمارات                        2اسماء محمد عبد الحليم                   20002126
150المنطقة الثانية     عمارات                        2رحاب حسن فتحى حسن                       20001316
151المنطقة الثانية     عمارات                        2امانى بالل محمد مهنى                     20001787
152المنطقة الثانية     عمارات                        2رجب سيد صميده عبد اهللا                  20001810
153المنطقة الثانية     عمارات                        2اسامه صالح السيد عبد المعين              20001685
154المنطقة الثانية     عمارات                        2سامى سعد اسماعيل سعد                    20000991
155المنطقة الثانية     عمارات                        2راقيه عبد المنعم عبد السالم سليمان       20001319
156المنطقة الثانية     عمارات                        2عبد الرحمن مجدى محمد سيد                20001141
157المنطقة الثانية     عمارات                        2عماد محمد الزينى عبد الفتاح عبد الجواد  48000546
158المنطقة الثانية     عمارات                        2اشرف جابر محمد حسن                      20000981
159المنطقة الثانية     عمارات                        2هشام محمد ربيع محمد ابراهيم             20000273
160المنطقة الثانية     عمارات                        2سالمه محمد عبد اهللا عيسى                20001258
161المنطقة الثانية     عمارات                        2فاتن رياض عبد الجواد خليل               20002047
162المنطقة الثانية     عمارات                        2ناديه عبد النور عبد المنعم اسماعيل شرقاو50000136
163المنطقة الثانية     عمارات                        2امال محمود صالح سليمان                  20000529
164المنطقة الثانية     عمارات                        2منير شحاته مبروك مشرف                   20001733
165المنطقة الثانية     عمارات                        2محمد على محمد مصطفى                     20001894
166المنطقة الثانية     عمارات                        2ربيع على حسن سيد احمد                   20000245
167المنطقة الثانية     عمارات                        2احمد محمود حسن محمد                     20001446
168المنطقة الثانية     عمارات                        2تامر محمد عباس حسن                      20001784
169المنطقة الثانية     عمارات                        2منى صالح الدين حافظ الجبالى             20001077
170المنطقة الثانية     عمارات                        2احمد ابراهيم احمد رضوان                 20001758
171المنطقة الثانية     عمارات                        2حسام حسين محمد العجمى                   20002137
172المنطقة الثانية     عمارات                        2سعيد سيد على ابراهيم                    20000856
173المنطقة الثانية     عمارات                        2نادى مصطفى محمد عبد العال               20000624
174المنطقة الثانية     عمارات                        2امل عبد العظيم عباس عبد العظيم          20001845
175المنطقة الثانية     عمارات                        2نورا عطيه ميخائيل يوسف                  20002245
176المنطقة الثانية     عمارات                        2صالح جالل محمود ابراهيم                 20001398
177المنطقة الثانية     عمارات                        2آوثر حسن عبد الوهاب دبانه               20001977
178المنطقة الثانية     عمارات                        2ثابت جرجس دوس عوض                       20001225
179المنطقة الثانية     عمارات                        2محمود سيد محمود عبد اللطيف              20000373
180المنطقة الثانية     عمارات                        2ثروت سيد عيسوى محمد                     20001442
181المنطقة الثانية     عمارات                        2عال محمد صابر احمد الغريب                20000135
182المنطقة الثانية     عمارات                        2عمرو على ادم عبد اهللا                   20002011
183المنطقة الثانية     عمارات                        2هويدا صالح مهنى ابراهيم                  20001053
184المنطقة الثانية     عمارات                        2محمد عبد النبى عبد المنعم عبد العليم    20001734
185المنطقة الثانية     عمارات                        2آامليا احمد عزت محمد                    20000999
186المنطقة الثانية     عمارات                        2محمد جمعه سيد عبد الباقى                20000306
187المنطقة الثانية     عمارات                        2احمد رمضان فهمى سلومه                   20001591
188المنطقة الثانية     عمارات                        2عمر محمد يوسف حسانين                    20000818
189المنطقة الثانية     عمارات                        2محمد آامل يس محمد عثمان                 20000656
190المنطقة الثانية     عمارات                        2ريهام محمود طه عبد العليم               20001286
191المنطقة الثانية     عمارات                        2هند عبد اهللا محمد عكاشه                 20001026
192المنطقة الثانية     عمارات                        2سيد محمود احمد حسين                     20001963
193المنطقة الثانية     عمارات                        2اسماء على محمود فتح الباب               20000218
194المنطقة الثانية     عمارات                        2احمد قرنى سيد محمد                      20002277
195المنطقة الثانية     عمارات                        2هاشم عيد عبد اهللا عبد العظيم            20000482
196المنطقة الثانية     عمارات                        2ماهر قرنى محمد دياب                     20001376
197المنطقة الثانية     عمارات                        2عيد امام قايد حسن                       20002166
198المنطقة الثانية     عمارات                        2سامر عصام محمد السيد محمد               20002309
199المنطقة الثانية     عمارات                        2ابراهيم مصطفى ابراهيم حسن               20001179
200المنطقة الثانية     عمارات                        2حاتم جميل عيسى ابراهيم                  20000797
201المنطقة الثانية     عمارات                        2وفاء على حسن احمد                       20002211
202المنطقة الثانية     عمارات                        2رجب فرج على سعد                         20001017
203المنطقة الثانية     عمارات                        2شريف عبد التواب ابوزيد ابوالسعود        20001964
204المنطقة الثانية     عمارات                        2عبد الرازق وزير ابو بكر على             20000696
205المنطقة الثانية     عمارات                        2جمال عويس جابر مسعود                    20000879
206المنطقة الثانية     عمارات                        2صباح حمدى احمد اسماعيل                  20000475
207المنطقة الثانية     عمارات                        2محمود جالل محمد سليمان                   20002032
208المنطقة الثانية     عمارات                        2اسامه عبد الحميد احمد عبد العظيم        20001995
209المنطقة الثانية     عمارات                        2عيد عبد الصالحين رزق على                20001069
210المنطقة الثانية     عمارات                        2مجدى صدقى عبد الظاهر عبد العال          20001794
211المنطقة الثانية     عمارات                        2محمود محمد عبد الرازق محمد              20001007
212المنطقة الثانية     عمارات                        2االء محفوظ محمد عبد اهللا                20001545
213المنطقة الثانية     عمارات                        2محمد محسن آمال محمد                     21000134
214المنطقة الثانية     عمارات                        2ساميه نجيب سليمان رشوان                 20001385
215المنطقة الثانية     عمارات                        2جيهان سعيد محمود نادى                   20000364
216المنطقة الثانية     عمارات                        2احمد محمد شعبان عبد الرحمن              50000026
217المنطقة الثانية     عمارات                        2محمد نادى احمد محمد نصار                20002027
218المنطقة الثانية     عمارات                        2راندا محمد شعيب محمود                   50000007
219المنطقة الثانية     عمارات                        2فاطمه نعامه بيومى نعامه                 20001474
220المنطقة الثانية     عمارات                        2هشام محمد عز الدين قاسم قناوى           20000526
221المنطقة الثانية     عمارات                        2محمد شعبان عبد العظيم محمد              20000213
222المنطقة الثانية     عمارات                        2جيهان سيد محمود محمد                    20002241
223المنطقة الثانية     عمارات                        2سمير على عبد اللطيف على                 20002067
224المنطقة الثانية     عمارات                        2محمد عبد السالم محمد امين               20000285
225المنطقة الثانية     عمارات                        2جمعه عبد اهللا حميده جمعه                20000256
226المنطقة الثانية     عمارات                        2سليمان سيد سليمان محمد                  20001930
227المنطقة الثانية     عمارات                        2محمد عبد الرحمن عبد العاطى محمود        20001177
228المنطقة الثانية     عمارات                        2على عبد العظيم عبد الحميد احمد          20002323
229المنطقة الثانية     عمارات                        2محمود خطيب معوض نزالوى                   20000955
230المنطقة الثانية     عمارات                        2امام آامل عبد اهللا عبد الرازق           20000191
231المنطقة الثانية     عمارات                        2احمد محمد حسين قطب                      20001914



232المنطقة الثانية     عمارات                        2ماجد زاخر ملك قلينى                     20001423
233المنطقة الثانية     عمارات                        2ميالد سعد جرجس ابسخرون                   19000749
234المنطقة الثانية     عمارات                        2ايمان محمد وهبه محمد                    20001266
235المنطقة الثانية     عمارات                        2ايمن حسين عبد اهللا حسين                 20001919
236المنطقة الثانية     عمارات                        2راندا عبد اللطيف يونس خليفه             20002322
237المنطقة الثانية     عمارات                        2محمد رجب بكر عبد اللهى                  20001339
238المنطقة الثانية     عمارات                        2حسن فتحى حسن مرسى                       20000616
239المنطقة الثانية     عمارات                        2اشرف جميل معوض عزيز                     20001224
240المنطقة الثانية     عمارات                        2فتحى فؤاد عرابى سعداوى                  20000254
241المنطقة الثانية     عمارات                        2احمد محمد جالل عبد الوهاب                20001176
242المنطقة الثانية     عمارات                        2حاتم عويس عبد العزيز على                20000914
243المنطقة الثانية     عمارات                        2دالل مجاهد بكرى على                      20002071
244المنطقة الثانية     عمارات                        2عبد العاطى محمود حسين سيد احمد          20001652
245المنطقة الثانية     عمارات                        2هدى عز الدين احمد سالم                  20000119
246المنطقة الثانية     عمارات                        2ميناعاطف راغب اسكندر                    20001037
247المنطقة الثانية     عمارات                        2محمود حسام الدين حسن احمد               20000573
248المنطقة الثانية     عمارات                        2احمد محمد احمد درويش                    20000075
249المنطقة الثانية     عمارات                        2مها سيد محمد محمد                       20001676
250المنطقة الثانية     عمارات                        2خالد عالم ابراهيم صياح                   20001326
251المنطقة الثانية     عمارات                        2مصطفى صالح عبد الحليم عبد اللطيف         20000134
252المنطقة الثانية     عمارات                        2منال سيد عبد العزيز خالد                20002233
253المنطقة الثانية     عمارات                        2عبد العزيز خورشد حسن محمد               20001103
254المنطقة الثانية     عمارات                        2محمد ادريس محمد الصايم                  20001928
255المنطقة الثانية     عمارات                        2داليا مجدى خليفه فيكتور                 20001166
256المنطقة الثانية     عمارات                        2محمد صادق محمد عبد الباقى               20001211
257المنطقة الثانية     عمارات                        2رضا محروس صالح تاوضروس                  20001003
258المنطقة الثانية     عمارات                        2شريف يحى قاسم نفادى                     20000439
259المنطقة الثانية     عمارات                        2ربيع سيد عوض سليمان                     20001873
260المنطقة الثانية     عمارات                        2محمد سيد عبد العظيم محمد                20000105
261المنطقة الثانية     عمارات                        2تامر محمد يس محمد                       20002070
262المنطقة الثانية     عمارات                        2خضر مصباح عبد الجيد ابوزيد              50000002
263المنطقة الثانية     عمارات                        2عماد الدين شحاته محمد شحاته             20000779
264المنطقة الثانية     عمارات                        2احمد وجيه ابو سيف عبد الحكيم            20001059
265المنطقة الثانية     عمارات                        2محمد سعد فرغلى سيد احمد                 20000076
266المنطقة الثانية     عمارات                        2نبيل سيد عبده محمد                      20002271
267المنطقة الثانية     عمارات                        2ايمن صالح عبد الحميد على                20001543
268المنطقة الثانية     عمارات                        2محمد عفيفى احمد محمد                    20001575
269المنطقة الثانية     عمارات                        2عالء عبد النبى موسى عبد الوهاب          37000520
270المنطقة الثانية     عمارات                        2عبد الباقى رجب عبد الباقى عبد العزيز    20001040
271المنطقة الثانية     عمارات                        2اشرف جميل خليل سليمان                   20001578
272المنطقة الثانية     عمارات                        2ابراهيم جاد الكريم خليل عبد العال       20000782
273المنطقة الثانية     عمارات                        2مكرم جالل احمد عبد الحليم                20000117
274المنطقة الثانية     عمارات                        2محمد احمد محمد احمد                     20001483
275المنطقة الثانية     عمارات                        2مختار عبد الفتاح عبد المقصود ابوالعنين  20002262
276المنطقة الثانية     عمارات                        2محمود احمد محمود محمد                   20001777
277المنطقة الثانية     عمارات                        2احمد محمد محمود حسن                     20001222
278المنطقة الثانية     عمارات                        2صالح شوقى امين حسين ابراهيم الدهشور      20002236
279المنطقة الثانية     عمارات                        2محمود سيد محمود على بدوى                20000423
280المنطقة الثانية     عمارات                        2ايمن محمد طه احمد                       20001325
281المنطقة الثانية     عمارات                        2عبد التواب عشرى محمد طحاوى              20001975
282المنطقة الثانية     عمارات                        2رحاب سعيد عبد اهللا السيد                20000601
283المنطقة الثانية     عمارات                        2عمرو صالح اسماعيل عويس                   20002063
284المنطقة الثانية     عمارات                        2تريزا صموئيل زآرى ابراهيم               20002097
285المنطقة الثانية     عمارات                        2مبروك محمد عبد اهللا سالم                20001944
286المنطقة الثانية     عمارات                        2عبد الهادى صاوى عبد الهادى محمد         20002172
287المنطقة الثانية     عمارات                        2عباس قرنى على خضر                       20002235
288المنطقة الثانية     عمارات                        2عزت خميس سعداوى محمد                    20001773
289المنطقة الثانية     عمارات                        2احمد حسين مصطفى صديق                    20000004
290المنطقة الثانية     عمارات                        2محمد دياب عابد على                      20000937
291المنطقة الثانية     عمارات                        2سالمه شعبان سيد محسب                     20001726
292المنطقة الثانية     عمارات                        2خالد عبد المحسن سيد اسماعيل             20002136
293المنطقة الثانية     عمارات                        2عماد عبد المنعم عبد العال بيومى         20002243
294المنطقة الثانية     عمارات                        2فاطمه زيان زيدان خليل                   20001743
295المنطقة الثانية     عمارات                        2خالد عبد العليم آمال شاآر               20000684
296المنطقة الثانية     عمارات                        2محمد سليمان برآات حسين                  34007190
297المنطقة الثانية     عمارات                        2عال جابر سعيد وزير                      20000720
298المنطقة الثانية     عمارات                        2هريدى جمعه محمد جمعه                    20001520
299المنطقة الثانية     عمارات                        2سمير سليمان محمد يوسف على               20000047
300المنطقة الثانية     عمارات                        2راويه حسن احمد آمال الدين               20001840
301المنطقة الثانية     عمارات                        2وحيد سعد عبد العال احمد خليل            20000402
302المنطقة الثانية     عمارات                        2نازك طه مصطفى محمد قمر الدين            20001848
303المنطقة الثانية     عمارات                        2منى صالح محمد فرج                       20000642
304المنطقة الثانية     عمارات                        2رجاء عبده عطيه عبده                     20001226
305المنطقة الثانية     عمارات                        2انعام معوض جابر صابر                    20000234
306المنطقة الثانية     عمارات                        2حمدى عبد الراضى عبد الحكيم على          50000122
307المنطقة الثانية     عمارات                        2امل بدرالدين عبد الحفيظ عثمان           20001704
308المنطقة الثانية     عمارات                        2ايمن صالح السيد عبد المعين               20001683
309المنطقة الثانية     عمارات                        2محمد توفيق حجاج مصطفى                   20000626
310المنطقة الثانية     عمارات                        2عيسى عبد العظيم عبد الحميد احمد         20002325
311المنطقة الثانية     عمارات                        2سامى على على صالح                       20000770
312المنطقة الثانية     عمارات                        2غطاس سمير صليب عجايبى                   20000114
313المنطقة الثانية     عمارات                        2عالء احمد احمد عصوه                      20000521
314المنطقة الثانية     عمارات                        2عمرو محمود عبد العزيز احمد              20002170
315المنطقة الثانية     عمارات                        2محمد حسين محمد محمود                    20001624



316المنطقة الثانية     عمارات                        2هانى سميح جيد جرجس                      20000929
317المنطقة الثانية     عمارات                        2سالمه جالل محمد معوض                    20001428
318المنطقة الثانية     عمارات                        2عابدين سعد عبد العال احمد خليل          20000380
319المنطقة الثانية     عمارات                        2ام هاشم سعيد جارحى حسن                  20001782
320المنطقة الثانية     عمارات                        2مريام منير توفيق خليل                   20000883
321المنطقة الثانية     عمارات                        2طه محمود طه عطوه                        20000511
322المنطقة الثانية     عمارات                        2هشام حسين محمد على                      20000260
323المنطقة الثانية     عمارات                        2سناء عبد الشافى احمد حسن                20001983
324المنطقة الثانية     عمارات                        2قطب احمد سليمان ابو العال                20002222
325المنطقة الثانية     عمارات                        2امل آامل عبد الوهاب محمد                20000162
326المنطقة الثانية     عمارات                        2محمود محمد عبد الوهاب حسن               20000794
327المنطقة الثانية     عمارات                        2سامى جوده محمد عبد المعبود حسان         20000360
328المنطقة الثانية     عمارات                        2ميرفت يس عويس يونس                      20000531
329المنطقة الثانية     عمارات                        2محمد احمد عبد القادر حسين               20001035
330المنطقة الثانية     عمارات                        2سامى وليم غبريال عبد اهللا               20001762
331المنطقة الثانية     عمارات                        2محمد محمود حسين حسنى                    20000945
332المنطقة الثانية     عمارات                        2نبيله حلمى احمد داود                    20000057
333المنطقة الثانية     عمارات                        2هاله عبد الرحمن حسن حسن                 20001763
334المنطقة الثانية     عمارات                        2عماد الدين يحيى عبد الوهاب عويس         20000850
335المنطقة الثانية     عمارات                        2منى عبد اهللا توفيق احمد                 20000889
336المنطقة الثانية     عمارات                        2احمد قرنى احمد على                      20002221
337المنطقة الثانية     عمارات                        2جميل محمد عيسى ابراهيم                  20000111
338المنطقة الثانية     عمارات                        2نجاح عبد السالم غريب حسن                20001588
339المنطقة الثانية     عمارات                        2عادل محمد احمد فرغلى                    20001567
340المنطقة الثانية     عمارات                        2عالء احمد حسن احمد                       20001546
341المنطقة الثانية     عمارات                        2زينب حسنى محمد حسن                      20001153
342المنطقة الثانية     عمارات                        2هانى احمد هالل محسب                      20000659
343المنطقة الثانية     عمارات                        2محسن عبد اهللا فايد عبد اهللا             20001766
344المنطقة الثانية     عمارات                        2طه محمد عبد السالم حسين                 20002280
345المنطقة الثانية     عمارات                        2جانيت فاروق شحاته بخيت                  20001710
346المنطقة الثانية     عمارات                        2بهجت فتحى عبد العليم مصطفى              20001065
347المنطقة الثانية     عمارات                        2احمد محمد على درويش                     20000270
348المنطقة الثانية     عمارات                        2سالمه رشاد عطيه حسن                     20001843
349المنطقة الثانية     عمارات                        2احمد هالل عباس محمد                      20000401
350المنطقة الثانية     عمارات                        2مصطفى محمد احمد احمد                    20000450
351المنطقة الثانية     عمارات                        2محمد حسين عبد العليم حسن                20002130
352المنطقة الثانية     عمارات                        2محمد عادل احمد حسين                     20000532
353المنطقة الثانية     عمارات                        2حسام عادل معوض عبد العظيم               20001868
354المنطقة الثانية     عمارات                        2ثناء دانيال دوس مقار                    20000136


