
رقم القطعةآود المنطقةاالسمرقم االستمارة
طايع                    10005486 1المنطقة االولى      عمارات                        1خالد مصطفى على
روبيل                 10000895 2المنطقة االولى      عمارات                        1ريمون منير خليفه
سعد                    10002960 3المنطقة االولى      عمارات                        1فاطمه فتحى محمد
حسن           10002986 على 4المنطقة االولى      عمارات                        1محمد عاطف عبد الرحمن
قاسم          10002788 محمد 5المنطقة االولى      عمارات                        1عالء الدين محمد احمد
محمد                 10000979 6المنطقة االولى      عمارات                        1سعد محمد محسن سعد
ابراهيم              10005780 7المنطقة االولى      عمارات                        1ابراهيم سعيد محمد
8المنطقة االولى      عمارات                        1فاطمه على جابر عمر                     10003454

حسانين              6002222 9المنطقة االولى      عمارات                        1شحاته سيد عبد اهللا
العال              10004356 10المنطقة االولى      عمارات                        1مديحه محمد احمد عبد
11المنطقة االولى      عمارات                        1هدى منصور على خميس                     10003786
الحفيظ             10000503 عبد 12المنطقة االولى      عمارات                        1محمد رفعت تهامى
محمد              10006718 13المنطقة االولى      عمارات                        1احمد عبد الرؤوف احمد
سويفى            10005492 حسين 14المنطقة االولى      عمارات                        1حسنيه عبد الحفيظ
ساويرس                  10005892 15المنطقة االولى      عمارات                        1شهيره عزت نجيب
محمد                10000987 16المنطقة االولى      عمارات                        1حسن خلف عبد الحافظ
17المنطقة االولى      عمارات                        1عزه عباس عامر محمد                     10002125
عليوه                10004610 18المنطقة االولى      عمارات                        1عز الدين عباس سيد
19المنطقة االولى      عمارات                        1جورج سمير نعيم فهيم                    10004784
سليمان             10004593 20المنطقة االولى      عمارات                        1محمد جالل عبد العليم
21المنطقة االولى      عمارات                        1محمد وائل شحاته سيد                    10005067
فراج              10001490 على 22المنطقة االولى      عمارات                        1تهانى عبد الرءوف
اهللا                10006754 23المنطقة االولى      عمارات                        1محمود تمام حسن عبد
24المنطقة االولى      عمارات                        1هبه جمال محمود محمد                    10006215
25المنطقة االولى      عمارات                        1على احمد محمد على                      10003829
الاله                 10003357 26المنطقة االولى      عمارات                        1محمد صالح جالل عبد
27المنطقة االولى      عمارات                        1سيد دياب سيد                           10004005
اهللا                10000079 28المنطقة االولى      عمارات                        1سهير فتحى صالح عبد
29المنطقة االولى      عمارات                        1محمود حلمى على احمد                    10005269
30المنطقة االولى      عمارات                        1عادل مجدى ذآى غالى                     10003266
عطيه                   10003773 31المنطقة االولى      عمارات                        1محمد مصطفى احمد
مقار               10002508 32المنطقة االولى      عمارات                        1ساويرس فاروق ساويرس
33المنطقة االولى      عمارات                        1عمر احمد عمر على                       10004070
34المنطقة االولى      عمارات                        1عادل مسعود على موسى                    10001723
فرج                    10002462 35المنطقة االولى      عمارات                        1مصطفى احمد نجيب
سعيد                   10005611 36المنطقة االولى      عمارات                        1ريمون نجيب حكيم
37المنطقة االولى      عمارات                        1رافت شوقى احمد رشوان                   10001688
38المنطقة االولى      عمارات                        1عادل رزق سيد محمد                      10001750
39المنطقة االولى      عمارات                        1جورجى سمعان عزب                        10000125
40المنطقة االولى      عمارات                        1ازهار احمد حسن احمد                    10001507
ميخائيل                10000134 41المنطقة االولى      عمارات                        1امجد يوسف بعالش
حموده                  10003591 42المنطقة االولى      عمارات                        1حمدى محمد محمود
43المنطقة االولى      عمارات                        1مينا صبحى شاآر سعيد                    10005350
44المنطقة االولى      عمارات                        1محمد شعبان على احمد                    10003013
45المنطقة االولى      عمارات                        1ساميه سعد سعيد مسعود                   10004532
عثمان                 10001468 46المنطقة االولى      عمارات                        1هشام عفيفى محمود
47المنطقة االولى      عمارات                        1امل عبد الكريم محمد                    10006332
محمد               10005645 48المنطقة االولى      عمارات                        1محمد حسن عبد الرشيد
مشرقى              10001832 49المنطقة االولى      عمارات                        1سهير عبد المالك متى
بيبى                   10003437 50المنطقة االولى      عمارات                        1مصطفى جابر شاآر
فرغلى                  10002925 51المنطقة االولى      عمارات                        1سميحه محمد محمد
52المنطقة االولى      عمارات                        1مريم عزيز فرج عرمانه                   10002533
محمد                  10004183 53المنطقة االولى      عمارات                        1هانى سالمان ضاحى
54المنطقة االولى      عمارات                        1بيتر وليم رياض ينى                     10002037
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العادلى             10002746 55المنطقة االولى      عمارات                        1فكرى رشاد عبد اهللا
سالمان        10001744 فهمى 56المنطقة االولى      عمارات                        1زين العابدين سالمان
بشنك                   10000202 57المنطقة االولى      عمارات                        1مؤمن مصطفى محمد
ابراهيم                 10000124 58المنطقة االولى      عمارات                        1عماد سمعان عزب
59المنطقة االولى      عمارات                        1الماظ محمد احمد على                    10006522
الهادى              10006345 60المنطقة االولى      عمارات                        1وليد محمود على عبد
برعى             10005885 61المنطقة االولى      عمارات                        1احمد عبد الحميد منصور
العال              10002905 عبد 62المنطقة االولى      عمارات                        1حازم مصطفى احمد
63المنطقة االولى      عمارات                        1هوارى ماهر فرج محمدين                  10002555
احمد                 10005066 64المنطقة االولى      عمارات                        1هبه حمدى بدرى سيد
الرحمن              10003941 عبد 65المنطقة االولى      عمارات                        1محمد حسن محمود
66المنطقة االولى      عمارات                        1ميراندا لبيب حنا واصف                  10006633
مرسى              10000283 محمد 67المنطقة االولى      عمارات                        1طاهر ابوزيد حسن
68المنطقة االولى      عمارات                        1عماد عطيه حبيب رزق                     10001170
طه                     10001799 69المنطقة االولى      عمارات                        1عفاف مصطفى محمد
مصطفى                 10001804 70المنطقة االولى      عمارات                        1احالم رفاعى زارع
بباوى              10002196 71المنطقة االولى      عمارات                        1فيلبس بباوى ابسخرون
72المنطقة االولى      عمارات                        1وليد جمال يوسف سيد                     10001185
الرحيم       10002849 عبد 73المنطقة االولى      عمارات                        1محمد حموده عبد الحكيم
74المنطقة االولى      عمارات                        1على سيد احمد يونس                      10006791
عثمان                10000249 75المنطقة االولى      عمارات                        1بسمه اسماعيل محمد
على                    10001155 76المنطقة االولى      عمارات                        1محمد احمد محمود
محمد              10001818 حسنى 77المنطقة االولى      عمارات                        1عفاف عبد اللطيف
78المنطقة االولى      عمارات                        1مريم ياسر ناجى فكرى                    10002496
79المنطقة االولى      عمارات                        1امانى مالك مريد موسى                   10001407
العال    10000784 عبد المجيد 80المنطقة االولى      عمارات                        1احمد عبد العال عبد
سيد               10005113 81المنطقة االولى      عمارات                        1اشرف عبد العليم احمد
العرب          10003812 عز 82المنطقة االولى      عمارات                        1عزالعرب يوسف عزالدين
حسين               10000027 83المنطقة االولى      عمارات                        1عبد العال بدرى محمد
محمد             10000418 احمد 84المنطقة االولى      عمارات                        1عثمان هاشم بيومى
حسين                   10000102 85المنطقة االولى      عمارات                        1ريهام محفوظ حسن
86المنطقة االولى      عمارات                        1عزت ميخائيل قائين                      10005010
87المنطقة االولى      عمارات                        1بيتر راضى عزيز فلتس                    10001204
مصطفى                   10003018 88المنطقة االولى      عمارات                        1فوزيه حسن محمد
هريدى          10002044 العليم 89المنطقة االولى      عمارات                        1سامى ابو ضيف عبد
احمد                 10000158 90المنطقة االولى      عمارات                        1عزالدين محمد آامل
على         10002730 المجيد 91المنطقة االولى      عمارات                        1حسام عبد الرازق عبد
على              10000757 حسين 92المنطقة االولى      عمارات                        1رفاعى عبد الجواد
دسوقى   10003346 الرحمن عبد 93المنطقة االولى      عمارات                        1عبد الرحمن فتح اهللا
94المنطقة االولى      عمارات                        1محمد على سيد سعيد                      10002690
القادر             10004869 95المنطقة االولى      عمارات                        1هاشم آامل عبادى عبد
اسماعيل                10005299 96المنطقة االولى      عمارات                        1احمد محمد حسنين
الحليم        10004185 عبد 97المنطقة االولى      عمارات                        1حسين عبد الحليم احمد
98المنطقة االولى      عمارات                        1احمد محمد محمد حسن                     10004698
99المنطقة االولى      عمارات                        1على احمد صالح حسن                      10002973
يوسف                 10002965 100المنطقة االولى      عمارات                        1سمعان عرندس سمعان
101المنطقة االولى      عمارات                        1ايرينى بدرى مهنى                       10006432
حسن              10003512 102المنطقة االولى      عمارات                        1خالد عبد السالم حسانين
103المنطقة االولى      عمارات                        1احمد آامل محمد عطا                     10005166
الرحمن              10004756 عبد 104المنطقة االولى      عمارات                        1اشرف محمد شكرى
105المنطقة االولى      عمارات                        1احمد حسين احمد مصطفى                   10002541
احمد                10006637 106المنطقة االولى      عمارات                        1حسن حامد عبد العال
107المنطقة االولى      عمارات                        1خيرت مهنى حنا بولس                     10006328
محمد        10000098 العزيز 108المنطقة االولى      عمارات                        1محمد ابوالمعاطى عبد
حسين                10005636 109المنطقة االولى      عمارات                        1وليد ناصر عبد اهللا
القادر            10000488 عبد 110المنطقة االولى      عمارات                        1مصطفى محمد مصطفى
سيد                    10004015 111المنطقة االولى      عمارات                        1محمود احمد محمد



112المنطقة االولى      عمارات                        1طارق على احمد مصطفى                    10002030
عثمان    10004908 ابراهيم سامى 113المنطقة االولى      عمارات                        1حسام الدين محمود
سيد                10002060 114المنطقة االولى      عمارات                        1هشام احمد عبد العال
سيد            10003928 115المنطقة االولى      عمارات                        1عبد اهللا سيد عبد العليم
نواوه                52002109 116المنطقة االولى      عمارات                        1عماد على احمد على
بكر      10003483 ابو الرحمن 117المنطقة االولى      عمارات                        1سحر عبد اللطيف عبد
118المنطقة االولى      عمارات                        1منى جالل مرسى شلبى                      10006424
سيد                    10005190 119المنطقة االولى      عمارات                        1مصطفى ثابت محمد
غنيمى             10004045 120المنطقة االولى      عمارات                        1ابراهيم محمد ابراهيم
حسين        10004501 العزيز 121المنطقة االولى      عمارات                        1سناء عبد الناصر عبد
بولس              10000786 122المنطقة االولى      عمارات                        1موريس آامل عبد المالك
على        10003794 الرحيم عبد 123المنطقة االولى      عمارات                        1عال على عبد الغنى
124المنطقة االولى      عمارات                        1احمد محمد احمد حسن                     10003039
125المنطقة االولى      عمارات                        1جورج نعيم فخرى لديد                    10001934
محمد             10001062 الصادق 126المنطقة االولى      عمارات                        1محمود عمر محمد
احمد                    10003516 127المنطقة االولى      عمارات                        1حلمى عزمى حلمى
محمد                10000173 128المنطقة االولى      عمارات                        1حسين الدمرانى حسين
الحليم              10003626 عبد 129المنطقة االولى      عمارات                        1احمد محمود عزت
المقصود             10000555 130المنطقة االولى      عمارات                        1محمد جمال جابر عبد
ابراهيم               10003199 131المنطقة االولى      عمارات                        1مايكل ممدوح لطفى
احمد               10003779 132المنطقة االولى      عمارات                        1دعاء عبد الجواد على
خليفه                 10000702 133المنطقة االولى      عمارات                        1فرغلى محفوظ محمد
محمد                   10005955 134المنطقة االولى      عمارات                        1بهاء محمد مصطفى
البخيت       10000499 عبد 135المنطقة االولى      عمارات                        1خالد محمود عزيز الدين
محمد              10001751 136المنطقة االولى      عمارات                        1محمد جمال عبد التواب
وهمان                 10005374 137المنطقة االولى      عمارات                        1شاديه انور مصطفى
138المنطقة االولى      عمارات                        1محمد جمعه خليفه احمد                   10000085
آحيله              10000093 139المنطقة االولى      عمارات                        1عفاف عبد الحميد على
140المنطقة االولى      عمارات                        1وجيه نعيم راتب جرجس                    10003894
141المنطقة االولى      عمارات                        1ايمان على فرغلى احمد                   10005503
محمد               10003264 142المنطقة االولى      عمارات                        1عزه حامد عبد الحافظ
143المنطقة االولى      عمارات                        1مدحت مكرم وليم حنا                     10001774
اسماعيل         10000407 محمود 144المنطقة االولى      عمارات                        1احمد عبد المقصود
145المنطقة االولى      عمارات                        1خالد احمد محمد النخيلى                 10004624
حسن              10000053 146المنطقة االولى      عمارات                        1فوزيه عجمى عبد الحميد
صالح                  10000095 147المنطقة االولى      عمارات                        1نوال رفاعى تقاوى
قرشى           10005543 148المنطقة االولى      عمارات                        1نتعبه عبد المعتمد تغيان
مدنى              10004853 149المنطقة االولى      عمارات                        1دعاء عبده احمد مصطفى
150المنطقة االولى      عمارات                        1حسن ابادير حسن سيد                     10001837
فرغلى             10002209 151المنطقة االولى      عمارات                        1لبنى انور عبد القادر
مجاهد                  10005886 152المنطقة االولى      عمارات                        1حماده حسنى احمد
محمد           10001369 الرحمن 153المنطقة االولى      عمارات                        1ياسمين مصطفى عبد
آابوش               10002796 154المنطقة االولى      عمارات                        1آوثر احمد محمد حسن
درويش                 10006219 155المنطقة االولى      عمارات                        1محمد درويش مصطفى

السبع       6002229 توفيق محمد 156المنطقة االولى      عمارات                        1ايمان محمد عزمى
النور            10004544 عبد 157المنطقة االولى      عمارات                        1جميل رمزى ابراهيم
ابراهيم                10006625 158المنطقة االولى      عمارات                        1اشرف هاشم عثمان
حسن             10006588 159المنطقة االولى      عمارات                        1فاديه عبد الجليل ادريس
احمد         10003292 العزيز 160المنطقة االولى      عمارات                        1محمد ايمن جالل عبد
161المنطقة االولى      عمارات                        1محمد احمد سيد حسن                      10005042
ابسخيرون             10000527 162المنطقة االولى      عمارات                        1صموئيل حبيب سدراك
163المنطقة االولى      عمارات                        1احمد محمد احمد محمد                    10003312
164المنطقة االولى      عمارات                        1نادر جرجس ماهر مقار                    10003129
احمد        10000094 الحميد 165المنطقة االولى      عمارات                        1عبد الحميد احمد عبد
166المنطقة االولى      عمارات                        1محمد عبد الحليم طه                     10004802
ابوشنيف      10006132 احمد 167المنطقة االولى      عمارات                        1محمد ايهاب صياد طايع
جاد                 10003372 168المنطقة االولى      عمارات                        1عبد اهللا محمد محمد



تادرس               10002194 169المنطقة االولى      عمارات                        1اسحق ابراهيم بشاره
على              10005217 170المنطقة االولى      عمارات                        1عبد العزيز عباس فرغلى
صالح              10002127 171المنطقة االولى      عمارات                        1محمود حسن عبد العليم
172المنطقة االولى      عمارات                        1حسن خليفه محمد ابراهيم                 10006182
173المنطقة االولى      عمارات                        1اميره احمد نجيب فرج                    10000528
174المنطقة االولى      عمارات                        1مهاب منير صادق ابراهيم                 10003381
عمر                    10003488 175المنطقة االولى      عمارات                        1آمال عباس رشوان
176المنطقة االولى      عمارات                        1حسن محمد احمد محمد                     10005845
المقصود             10000670 177المنطقة االولى      عمارات                        1احمد جمال جابر عبد
178المنطقة االولى      عمارات                        1بالل محمد احمد شعيب                    10005115
نان                    46000062 179المنطقة االولى      عمارات                        1شنوده وردى امين
ويصا                 10001419 180المنطقة االولى      عمارات                        1عماد عادل ابراهيم
منصور              10001100 181المنطقة االولى      عمارات                        1محمد سيد عبد العليم
محمد              10001321 182المنطقة االولى      عمارات                        1محمد جالل عبد الحكيم
زناتى        10001975 حسين 183المنطقة االولى      عمارات                        1محمد عبد الهادى محمد
ابراهيم                10005077 184المنطقة االولى      عمارات                        1حمدى محمود محمد
عزيز              10006221 185المنطقة االولى      عمارات                        1سمير عبد المسيح مسعد
186المنطقة االولى      عمارات                        1حسنى بدراوى حامد                       10003988
على                     10005431 187المنطقة االولى      عمارات                        1نجالء طه مصطفى
188المنطقة االولى      عمارات                        1اسالم احمد على سعيد                    10004632
محمد                  10006590 189المنطقة االولى      عمارات                        1ممدوح محمد محفوظ
190المنطقة االولى      عمارات                        1سهير احمد على احمد                     10001257
محمود            10006504 محمد 191المنطقة االولى      عمارات                        1محمود عبد الراضى
رضوان        10005537 الغنى 192المنطقة االولى      عمارات                        1عبد الرحمن هاشم عبد
عطا                   10001322 193المنطقة االولى      عمارات                        1سهير زآى ميخائيل
194المنطقة االولى      عمارات                        1منال فوزى حبيب مصرى                    10003177
محمد             10005449 195المنطقة االولى      عمارات                        1منى محمد جمعه ابراهيم
حسانين              10002267 196المنطقة االولى      عمارات                        1نصرالدين امين محمد
197المنطقة االولى      عمارات                        1احمد منير محمد حموده                   10006114
198المنطقة االولى      عمارات                        1ياسر حنا رفقى حنين                     10005987
جريسه                10004636 199المنطقة االولى      عمارات                        1اشرف حنا عبد اهللا
200المنطقة االولى      عمارات                        1عالء نبيل انور شحاته                    10002793
201المنطقة االولى      عمارات                        1محمد مرعى على مرعى                     10002479
عمر               10003933 202المنطقة االولى      عمارات                        1عبد المنعم حسن درويش
المجيد        10006367 عبد 203المنطقة االولى      عمارات                        1محمد آمال عبد الحليم
خليل                 10002437 204المنطقة االولى      عمارات                        1احمد ابو بكر هنتش
205المنطقة االولى      عمارات                        1على الفى على حسن                       10002104
غابيوس                 10002716 206المنطقة االولى      عمارات                        1شارل آمال جورجى
207المنطقة االولى      عمارات                        1عماد عادل وصفى غالى                    10002230
208المنطقة االولى      عمارات                        1محمد سيد حامد احمد                     10003388
209المنطقة االولى      عمارات                        1يحيى فراج احمد محمد                    10005288
الجواد  10004072 عبد الخالق 210المنطقة االولى      عمارات                        1عبد الحكيم محمد عبد
حنا                   10005239 211المنطقة االولى      عمارات                        1مينا عاطف الكسان
سمعان               10005039 212المنطقة االولى      عمارات                        1ماجده يوسف بنيامين
الباقى        10000219 عبد 213المنطقة االولى      عمارات                        1عصام جمال عبد الحميد
214المنطقة االولى      عمارات                        1طارق سمير تدرى يسى                     10001877
جرجس                    10002050 215المنطقة االولى      عمارات                        1رفعت يوسف مجلى
سويفى     10005841 القادر عبد 216المنطقة االولى      عمارات                        1ابتسام عبد السميع
على           10003743 حامد 217المنطقة االولى      عمارات                        1خالد محمد نور الدين
الحافظ         10006371 عبد 218المنطقة االولى      عمارات                        1وائل محمد حجاج احمد
محمد             10003260 219المنطقة االولى      عمارات                        1محمد عبد الكريم عثمان
دميان                 10004988 220المنطقة االولى      عمارات                        1هانى رءوف صموئيل
بولس                 10004808 221المنطقة االولى      عمارات                        1ماريان عادل اخنوخ
فراج               10001493 على 222المنطقة االولى      عمارات                        1حسنيه عبد الرؤف
شحاته                10002454 223المنطقة االولى      عمارات                        1امال ابراهيم فهمى
بخيت                  10001957 224المنطقة االولى      عمارات                        1تحيه البدرى هشام
225المنطقة االولى      عمارات                        1مرفت ثابت عبده موسى                    10006376



داود                    10006422 226المنطقة االولى      عمارات                        1مصطفى داود على
227المنطقة االولى      عمارات                        1سحر صالح مسعد بشاره                     10001174
غطاس                    10005870 228المنطقة االولى      عمارات                        1سامى فخرى فهمى
محمد             10000394 229المنطقة االولى      عمارات                        1محمود جالل عبد الحكيم
احمد                10004675 230المنطقة االولى      عمارات                        1عبد الرزاق سيد خضر
سالمان            10001108 231المنطقة االولى      عمارات                        1منال عبد الفتاح حامد
خليفه          10005837 العال 232المنطقة االولى      عمارات                        1جمال نصرالدين عبد
233المنطقة االولى      عمارات                        1سيد فراج عثمان حسن                     10001658
العال                10006130 234المنطقة االولى      عمارات                        1على محمود على ابو
القادر             10002216 عبد 235المنطقة االولى      عمارات                        1داليا مصطفى عمر
الحليم            10002334 236المنطقة االولى      عمارات                        1زينب ابراهيم على عبد
على                   10003871 237المنطقة االولى      عمارات                        1محمود حنفى حسنين
238المنطقة االولى      عمارات                        1على محموداحمد ابوشنيف                  10001927
محمد                    10002850 239المنطقة االولى      عمارات                        1محمد سمير عباس
حنا                  10002720 240المنطقة االولى      عمارات                        1موريس سوريال يوسف
241المنطقة االولى      عمارات                        1نرمين حلمى آامل منصور                  10004928
242المنطقة االولى      عمارات                        1على احمد ابوزيد حسانين                 10002572
اهللا   10003223 عبد مصطفى 243المنطقة االولى      عمارات                        1محمد عثمان عبد الخالق
محمد                     10001467 244المنطقة االولى      عمارات                        1سلوى فهمى حسن
المولى     10003815 عبد محمد 245المنطقة االولى      عمارات                        1مصطفى محمد الدسوقى
تونى               10006243 246المنطقة االولى      عمارات                        1مروان ابراهيم عرفات
الهادى                10003478 247المنطقة االولى      عمارات                        1عمر احمد على عبد
248المنطقة االولى      عمارات                        1انجى نصر لويس شحاته                    10001793
لوقا                 10001528 249المنطقة االولى      عمارات                        1ارميا داود صموئيل
اسماعيل              10000991 250المنطقة االولى      عمارات                        1احالم المهدى ثابت


