
رقم القطعةآود المنطقةاالسمرقم االستمارة
حسين                 7001104 1المنطقة االولى      عمارات                       1رامى عطا رجب احمد
2المنطقة االولى      عمارات                       1محمد مرسى آامل حسن                     7000051
3المنطقة االولى      عمارات                       1جاآلين آرم وليم موسى                   7001878
4المنطقة االولى      عمارات                       1ابتسام ابراهيم ناعوم                   7000033
حسين                   7001927 5المنطقة االولى      عمارات                       1احمد محروس محمد
6المنطقة االولى      عمارات                       1مينا مندى صادق سعيد                    7001356
7المنطقة االولى      عمارات                       1وائل احمد مخيمر محمد                   7000703
8المنطقة االولى      عمارات                       1محمد على محمد محمد                     7001249
9المنطقة االولى      عمارات                       1اسماء محمد على محمد                    7000811
على                 7001583 10المنطقة االولى      عمارات                       1ماهر فتحى ابوالمجد
11المنطقة االولى      عمارات                       1ناصف خليل حنا جرجس                     7001652
شلقامى          7000859 12المنطقة االولى      عمارات                       1ناديه محمود عبد الرحيم
خلف                7002284 13المنطقة االولى      عمارات                       1ابراهيم خلف ابراهيم
محمد                7001508 14المنطقة االولى      عمارات                       1مصطفى عطااهللا احمد
الباقى               7001887 15المنطقة االولى      عمارات                       1اشرف سعد محمد عبد
عمر        7000695 اهللا عبد 16المنطقة االولى      عمارات                       1اسماء زين العابدين
17المنطقة االولى      عمارات                       1وجيه اسحق خليل نصر                     7002039
التواب                7000856 18المنطقة االولى      عمارات                       1زيز فوزى سيد عبد
محمود             7000479 19المنطقة االولى      عمارات                       1طارق محمد عبد الظاهر
هوارى              7001817 20المنطقة االولى      عمارات                       1عمر عبد العزيز محمد
21المنطقة االولى      عمارات                       1عمر مختار عمر محمد                     7001783
القادر         7000356 عبد 22المنطقة االولى      عمارات                       1عبد اهللا محمد مخلوف
حسنين           7002305 خلف 23المنطقة االولى      عمارات                       1امينه شاآر ابراهيم
يوسف                 7001487 24المنطقة االولى      عمارات                       1عادل يوسف مكسيموس
السالم               1003832 عبد 25المنطقة االولى      عمارات                       1محمد حسنى فخرى
طالب            7000102 ابو 26المنطقة االولى      عمارات                       1محمد عبد اهللا احمد
اهللا                1005512 27المنطقة االولى      عمارات                       1هشام محمد نبيل عبد
28المنطقة االولى      عمارات                       1مدين لملوم محمد ابراهيم                7000697
اهللا            7000530 عطيه 29المنطقة االولى      عمارات                       1ماجده ادوارد بولس
الشاهد             7001111 30المنطقة االولى      عمارات                       1محمد احمد محمد محمد
31المنطقة االولى      عمارات                       1رضا حليم شفيق ينى                      7001785
عثمان               6004261 32المنطقة االولى      عمارات                       1جمال قطب عبد السالم
الفولى                7000172 33المنطقة االولى      عمارات                       1احمد توفيق حسونه
المجيد             7001888 34المنطقة االولى      عمارات                       1عائشه عبد السالم عبد
الباقى         7001531 عبد 35المنطقة االولى      عمارات                       1احمد محمد سمير احمد
36المنطقة االولى      عمارات                       1محمد عمر محمد احمد                     7001858
37المنطقة االولى      عمارات                       1مدحت فتحى جابر ملك                     7001538
الحميد              7001154 عبد 38المنطقة االولى      عمارات                       1مروه حمدى محمد
محمود             7001147 39المنطقة االولى      عمارات                       1وليد عبد الحافظ احمد
اهللا                7000169 40المنطقة االولى      عمارات                       1عيد سليمان حنا فرج
عسقالنى           7000412 41المنطقة االولى      عمارات                       1احمد عبد القادر شحاته
42المنطقة االولى      عمارات                       1خلف محمد حسن حسين                      7001855
الرحيم         7000605 عبد 43المنطقة االولى      عمارات                       1محمد ابراهيم دآرورى
منازع                 7000603 44المنطقة االولى      عمارات                       1ابتهال محمد محمد
45المنطقة االولى      عمارات                       1ماريان عوض منقريوسعوض                 7001297
46المنطقة االولى      عمارات                       1وليم متى عبد المالك                     7000264
اهللا                7000340 47المنطقة االولى      عمارات                       1هانى حبيب حنا مكرم
48المنطقة االولى      عمارات                       1احمد امير احمد ابراهيم                 7001953
49المنطقة االولى      عمارات                       1مجدى عشم حنين جرجس                     7001936
حسانين               7001568 50المنطقة االولى      عمارات                       1شيماء فاروق محمود
51المنطقة االولى      عمارات                       1ليلى فتحى صديق حزين                    7001273
اهللا                 7001933 52المنطقة االولى      عمارات                       1محمد حسن محمد عبد
محمد               7001024 53المنطقة االولى      عمارات                       1ابتسام آامل ابراهيم
على                  7002287 54المنطقة االولى      عمارات                       1امانى مصطفى زآريا
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محمود                  7001409 55المنطقة االولى      عمارات                       1شيرين بشير محمد
غبريال                  7001338 56المنطقة االولى      عمارات                       1ناصف مكين مهنى
خليل                 7000738 57المنطقة االولى      عمارات                       1فايقه خليل سليمان
حبيب                   7001591 58المنطقة االولى      عمارات                       1وجيه فاروق يوسف
قايد                7000517 59المنطقة االولى      عمارات                       1محمد احمد عمر حسين
احمد               7000305 60المنطقة االولى      عمارات                       1هانى محمد رفعت محمد
عمر                     7000819 61المنطقة االولى      عمارات                       1عيسى خالف احمد
مرزوق                7000817 62المنطقة االولى      عمارات                       1عليه ربيع اسماعيل
63المنطقة االولى      عمارات                       1احمد فتحى ربيع احمد                    7001184
مسعود                7000401 64المنطقة االولى      عمارات                       1عطااهللا محمد احمد
على                   7001156 65المنطقة االولى      عمارات                       1محمد طلعت سليمان
66المنطقة االولى      عمارات                       1رشا سعد على محمد                       7002216
حسن               7000972 67المنطقة االولى      عمارات                       1محمد رشدى عبد المنعم
68المنطقة االولى      عمارات                       1امال عهدى خليل عيسى                    7001252
احمد            7000945 الرازق 69المنطقة االولى      عمارات                       1اسماء مصطفى عبد
ابراهيم           7001890 70المنطقة االولى      عمارات                       1عبير غانم عبد الفتاح
رملى         7000074 العزيز 71المنطقة االولى      عمارات                       1عبد الرحيم حسن عبد
72المنطقة االولى      عمارات                       1خالد محمد مهران سليم                   7000655
حسين                     7000233 73المنطقة االولى      عمارات                       1حسين محسب على
محمد             7000753 74المنطقة االولى      عمارات                       1احمد زآريا عبد العزيز
75المنطقة االولى      عمارات                       1مجدى نبيل رياض جورجى                   7001403
مرزوق                  7000008 76المنطقة االولى      عمارات                       1محمد مرزوق محمد
جوده                  7000280 77المنطقة االولى      عمارات                       1عزه على محمد على
78المنطقة االولى      عمارات                       1على حسن خليفه اسماعيل                  7001124
عرنوس             7000687 79المنطقة االولى      عمارات                       1هانى حسام الدين عبده
80المنطقة االولى      عمارات                       1مجدى صليب حبيب                         7002229
اهللا           7000346 عبد 81المنطقة االولى      عمارات                       1عامر على عبد اللطيف
بولس              7000940 82المنطقة االولى      عمارات                       1مينا عبد الهادى ولسن
83المنطقة االولى      عمارات                       1مريام نصحى وليم زآى                    7000287
جرجس                  7000950 84المنطقة االولى      عمارات                       1مرزق يعقوب فانوس
تاودرس                 7000231 85المنطقة االولى      عمارات                       1عماد بشرى اسطاس
محجوب             7001542 86المنطقة االولى      عمارات                       1صالح احمد عبد المحسن
87المنطقة االولى      عمارات                       1امل صفوت قايد يحيى                     7001185
فضل                  7002141 88المنطقة االولى      عمارات                       1طه احمد صالح الدين
89المنطقة االولى      عمارات                       1محمد خلف محمد حسن                      7001857
الحكيم             7000989 عبد 90المنطقة االولى      عمارات                       1نشوى ممدوح شوقى
طوس              7000414 الباب 91المنطقة االولى      عمارات                       1صموئيل انيس فتح
ابراهيم    7000290 يوسف 92المنطقة االولى      عمارات                       1ابراهيم الصغير ابراهيم
93المنطقة االولى      عمارات                       1صابر على محمد عثمان                    7000152
اهللا                 7001436 94المنطقة االولى      عمارات                       1عال محمود محمد عبد
يوسف                    7000862 95المنطقة االولى      عمارات                       1عمرو محمد موسى
96المنطقة االولى      عمارات                       1احمد محمد محمد اسماعيل                 7002170
قرياقص              7000722 97المنطقة االولى      عمارات                       1تيموثاوس حلمى رياض
محمد                 7000597 98المنطقة االولى      عمارات                       1يحيى عطااهللا احمد
99المنطقة االولى      عمارات                       1مينا رشدى حنا جرجس                     7000178
الرحمن      7000609 عبد سليمان 100المنطقة االولى      عمارات                       1عبد الرحمن محمد
طلب             7002299 101المنطقة االولى      عمارات                       1محمد ابوبكر عبد الحكيم
محمد           7000785 102المنطقة االولى      عمارات                       1عبد القادر شحاته عسقالنى
الرحمن 7000595 عبد الحليم 103المنطقة االولى      عمارات                       1عبد الحليم فاروق عبد

104المنطقة االولى      عمارات                       1محمد اسامه احمد مهنى                   10005637
محمد                7000077 105المنطقة االولى      عمارات                       1محمود ناصف ابراهيم
الرحمن  7000590 عبد اللطيف عبد 106المنطقة االولى      عمارات                       1عصام عبد الرحمن
موسى        7001586 عطا اللطيف 107المنطقة االولى      عمارات                       1زآريا مصطفى عبد
محمد         7001325 الغفار 108المنطقة االولى      عمارات                       1على عبد الحفيظ عبد
احمد               7002315 109المنطقة االولى      عمارات                       1وائل احمد عبد الغنى
110المنطقة االولى      عمارات                       1وسيم نبيل زاخر سليمان                  7000431
مسعود            7000645 111المنطقة االولى      عمارات                       1هاله مصطفى عبد الرحمن



ابوطاقيه        7000890 اهللا 112المنطقة االولى      عمارات                       1هشام حسن احمد عبد
مرسى            7001092 مصطفى 113المنطقة االولى      عمارات                       1محمد العربى احمد
قلينى               7001426 114المنطقة االولى      عمارات                       1ابوالمجد نجيب عياد
احمد                7000284 115المنطقة االولى      عمارات                       1فاديه فتحى ابراهيم

مرسى         68001403 الجواد 116المنطقة االولى      عمارات                       1عالء عبد الوالى عبد
117المنطقة االولى      عمارات                       1زآريا مسعد نخله حنس                    7000154
بدوى          7000589 محمد 118المنطقة االولى      عمارات                       1هبه اهللا عبد الرشيد
119المنطقة االولى      عمارات                       1ناديه امير سيد منصور                   7002206
حسن                7001894 120المنطقة االولى      عمارات                       1حسن حسنى عبد الحليم
121المنطقة االولى      عمارات                       1نجاح احمد احمد صابر                    7002187
الباقى              7000706 122المنطقة االولى      عمارات                       1محمد عادل محمد عبد

عيسى                  34002173 123المنطقة االولى      عمارات                       1محمد عيسى سليمان
القادر         7000858 عبد 124المنطقة االولى      عمارات                       1وليد قاسم احمد محمد
125المنطقة االولى      عمارات                       1اآرام محمد على عثمان                   7002001
سالمه                    7002336 126المنطقة االولى      عمارات                       1مالك محروس اسحق
حسن              7000667 127المنطقة االولى      عمارات                       1محمد رفاعى عبد الجليل
128المنطقة االولى      عمارات                       1هبه الباشا على عبده                    7001029
عيسى                7001882 129المنطقة االولى      عمارات                       1مالك فرج اهللا مسعود
المجيد                7002179 130المنطقة االولى      عمارات                       1خيرى سعد زآى عبد
الببالوى     7000170 محمد 131المنطقة االولى      عمارات                       1محمد بهاء الدين احمد
عمر                   7002264 132المنطقة االولى      عمارات                       1مصطفى فتحى رمضان
مبارك              7002261 اهللا 133المنطقة االولى      عمارات                       1احمد مصطفى عبد
سيد                     7000826 134المنطقة االولى      عمارات                       1مصطفى سيد محمد
محمد               7001547 جالل 135المنطقة االولى      عمارات                       1نور الدين مصطفى
احمد          7001764 136المنطقة االولى      عمارات                       1محمد عبد الستار ابوغنيمه
137المنطقة االولى      عمارات                       1احمد سعد محمد ابراهيم                  7000562
احمد                7001918 138المنطقة االولى      عمارات                       1لبنى محمد جمال على
139المنطقة االولى      عمارات                       1محمود رجب على امين                     7001374
خليل                      7002165 140المنطقة االولى      عمارات                       1محمد صالح حسن
141المنطقة االولى      عمارات                       1احمد حمدى آامل عثمان                   7000531
خليل                7000457 142المنطقة االولى      عمارات                       1سامح بحر عياد مجلى
143المنطقة االولى      عمارات                       1فاروق محمد سيد ابراهيم                 7000405
نادر             7001231 144المنطقة االولى      عمارات                       1احمد عثمان عبد العزيز
145المنطقة االولى      عمارات                       1محيى فتحى آامل محمد                    7000690
146المنطقة االولى      عمارات                       1على احمد ابراهيم هندى                  7001929
اسعد                    7000071 147المنطقة االولى      عمارات                       1جورج نصر جورجى
احمد               7000304 محمد 148المنطقة االولى      عمارات                       1اشرف محمد رفعت
حسين             7000110 عمار 149المنطقة االولى      عمارات                       1محمد الصغير محمد
عباس                  7000734 150المنطقة االولى      عمارات                       1اميره خيرى خليفه
احمد                    7001366 151المنطقة االولى      عمارات                       1راضى ياسين على
محمد              7000411 152المنطقة االولى      عمارات                       1ناهد عبد العزيز احمد
ابراهيم           7000164 153المنطقة االولى      عمارات                       1وحيد عبد الجابر ربيع
154المنطقة االولى      عمارات                       1رضا سيد مخلوف عيد                      7000873
محمود             7001213 احمد 155المنطقة االولى      عمارات                       1محمد عبد الرحمن
156المنطقة االولى      عمارات                       1نبيل ثابت شفيق بولس                    7000934
على              7000625 157المنطقة االولى      عمارات                       1فاطمه عبد الفتاح مهدى
158المنطقة االولى      عمارات                       1يوسف وجيه سيد فرغلى                    7000003
محمد                   7001921 159المنطقة االولى      عمارات                       1محمد حافظ عثمان
160المنطقة االولى      عمارات                       1سيد قرنى صالح محمد                     7000347
الرحمن               7001125 161المنطقة االولى      عمارات                       1جمال احمد على عبد
على                7001809 162المنطقة االولى      عمارات                       1حسن حامد عبد السالم
محمود                  7000984 163المنطقة االولى      عمارات                       1محمد مرتضى احمد
عطا              7001952 164المنطقة االولى      عمارات                       1شكريه انور عبد الستار
ابراهيم             7000629 165المنطقة االولى      عمارات                       1خالد محمد ابوالفتح
166المنطقة االولى      عمارات                       1مارى حنا نجيب حنا                      7000432
علوان                  7000576 167المنطقة االولى      عمارات                       1انتصار على مهنى
الرازق           7001898 عبد 168المنطقة االولى      عمارات                       1سهام حلمى ابراهيم



على                    7000040 169المنطقة االولى      عمارات                       1ساميه صادق محمد
التهامى      7001672 على 170المنطقة االولى      عمارات                       1على التهامى سعد زغلول
171المنطقة االولى      عمارات                       1مينا مالك فيلبس يعقوب                   7001818
العزيز  7001685 عبد السيد 172المنطقة االولى      عمارات                       1محمد صالح الدين محمد
ابراهيم             7002303 173المنطقة االولى      عمارات                       1مصطفى اسماعيل انور
الكاشف             7000364 174المنطقة االولى      عمارات                       1عالء الدين محمد سالمه
حسين    7001369 احمد العزيز عبد 175المنطقة االولى      عمارات                       1احمد محمد رؤوف
176المنطقة االولى      عمارات                       1رامى جميل محمدعبدالصالحين              7001207
177المنطقة االولى      عمارات                       1منال احمد محمود حسن                    7001897
178المنطقة االولى      عمارات                       1محمد محمد عبد الهادى                   7001151
الحكيم           7000903 عبد 179المنطقة االولى      عمارات                       1ياسر اسماعيل احمد
محجمد             7001473 180المنطقة االولى      عمارات                       1اشرف تونى عبد القادر
الجليل              7000790 181المنطقة االولى      عمارات                       1محمد نبيل جمعه عبد
محمد             7001074 رياض 182المنطقة االولى      عمارات                       1مصطفى عبد الحفيظ
اسماعيل                7000096 183المنطقة االولى      عمارات                       1محمود حسين احمد
184المنطقة االولى      عمارات                       1ايفلين عزيز نخله فرج                   7001107
فهمى               7001677 185المنطقة االولى      عمارات                       1احمد محمد حسنى مهنى
سالم              7001232 186المنطقة االولى      عمارات                       1اميمه عبد الحكم محمد
يوسف                  7000681 187المنطقة االولى      عمارات                       1مريانا يوسف صادق
الدروى                7000620 188المنطقة االولى      عمارات                       1احمد طه يوسف عمر
189المنطقة االولى      عمارات                       1نوال محمد محمد المصرى                  7001020
يوسف                 7000222 190المنطقة االولى      عمارات                       1ايرينى يوحنا بطرس
عصيده                   7000490 191المنطقة االولى      عمارات                       1منى مصطفى صالح
192المنطقة االولى      عمارات                       1محمد ماهر حسين محمد                    7000712
صالح                    7000684 193المنطقة االولى      عمارات                       1عصمت محمود على
مرسى                    7000674 194المنطقة االولى      عمارات                       1سالى حسنى صديق
195المنطقة االولى      عمارات                       1مختار محمد عمر ابراهيم                 7002012
196المنطقة االولى      عمارات                       1سمير نجيب صاروفيم                      7000733
على                   7000610 197المنطقة االولى      عمارات                       1رمضان عثمان محمد
198المنطقة االولى      عمارات                       1مها مهدى آامل مهدى                     7001133
طوبيا                   7000622 199المنطقة االولى      عمارات                       1وصفى حبيب واصف
الوهاب     7001928 عبد اللطيف 200المنطقة االولى      عمارات                       1محمدرافت سعد عبد
201المنطقة االولى      عمارات                       1عصام جاد على مهران                     7001737
202المنطقة االولى      عمارات                       1ليلى احمد خليل محمد                    7000418
طه                       7000097 203المنطقة االولى      عمارات                       1صالح حسن عثمان
الواحد             7001358 عبد 204المنطقة االولى      عمارات                       1ملك بكرى حسانين
القادر          7000159 عبد 205المنطقة االولى      عمارات                       1اشرف محمد الدمرداش
206المنطقة االولى      عمارات                       1عباده محمد عباده حسانين                7001945
207المنطقة االولى      عمارات                       1مدحت طه محمد حسن                       7001099
208المنطقة االولى      عمارات                       1يوسف صالح سيد يوسف                      7000533
عامر             7000323 محمود 209المنطقة االولى      عمارات                       1صباح محمود محمد
خلف                7002155 210المنطقة االولى      عمارات                       1دعاء سعد عبد اللطيف
سفين                   7000812 211المنطقة االولى      عمارات                       1صليب ناعوم صليب
جالل             7001375 محمد 212المنطقة االولى      عمارات                       1مصطفى جمال الدين
اهللا            7000349 عطا 213المنطقة االولى      عمارات                       1حسن عبد المنعم حسن
على               7000348 عيد 214المنطقة االولى      عمارات                       1اسماء رمضان محمد
محمود            7000127 215المنطقة االولى      عمارات                       1احمد بهجات عبد العظيم
216المنطقة االولى      عمارات                       1حازم محمد على سيد                      7000850
217المنطقة االولى      عمارات                       1احمد ماهر جابر محمد                    7000297
218المنطقة االولى      عمارات                       1سامح سعيد نسيم مهنى                    7001459
عسقالنى          7000786 219المنطقة االولى      عمارات                       1محمد عبد القادر شحاته
220المنطقة االولى      عمارات                       1احمد حسن احمد رستم                     7001867
محمد          7001410 الباقى 221المنطقة االولى      عمارات                       1محمد محمد على عبد
الرحمن      7000922 عبد 222المنطقة االولى      عمارات                       1محمود جبالى عبد الحسيب
الفتاح             7000520 عبد 223المنطقة االولى      عمارات                       1مرفت ممدوح محمد
224المنطقة االولى      عمارات                       1ايلينا ميشيل عزيزسدراك                 7001140
225المنطقة االولى      عمارات                       1امجد جابر عبد يوسف                     7002172



العال               7001996 عبد 226المنطقة االولى      عمارات                       1صبره محمد صبره
الشافعى       7001227 محمود 227المنطقة االولى      عمارات                       1طارق الزيادى السيد
مصطفى              7001648 228المنطقة االولى      عمارات                       1عالء الدين صالح محمود
المعلم           7000654 229المنطقة االولى      عمارات                       1هيثم عثمان محمد عثمان
مقار                 7000852 230المنطقة االولى      عمارات                       1مينا صموئيل يونان

ابراهيم                 38001861 231المنطقة االولى      عمارات                       1سامى سمير بشاى
232المنطقة االولى      عمارات                       1جهاد احمد عيد احمد                     7000259
عزقالنى              7000406 على 233المنطقة االولى      عمارات                       1حمدى فخرى رفعت
محمد                  7000326 234المنطقة االولى      عمارات                       1محمدين جمعه امام
سالمه                7001165 235المنطقة االولى      عمارات                       1عادل رسمى اسكاروس

236المنطقة االولى      عمارات                       1رائد رفعت منير جرس                     70000005
العال                7000255 237المنطقة االولى      عمارات                       1محمد رشاد محمد ابو
غزال            7001389 238المنطقة االولى      عمارات                       1محمد جمال محمد ابراهيم
حسن                    7000037 239المنطقة االولى      عمارات                       1محمد مصطفى محمد
النبى              7000498 عبد 240المنطقة االولى      عمارات                       1مرفت عطيه رمضان
محمود               7002214 241المنطقة االولى      عمارات                       1خالد طه عبد الوهاب
الرحيم               7001218 242المنطقة االولى      عمارات                       1هانى محمد جالل عبد
اهللا           7000500 عطا 243المنطقة االولى      عمارات                       1حمدى عبد المنعم حسن
244المنطقة االولى      عمارات                       1خالد جمال محمد خالف                     7001137
245المنطقة االولى      عمارات                       1عمرو هاشم محمد هاشم                    7001430
الغنى              7000496 عبد 246المنطقة االولى      عمارات                       1ايناس نصرت محمد
محمد                  7001989 247المنطقة االولى      عمارات                       1مصطفى محمد حموده
ابراهيم         7001173 248المنطقة االولى      عمارات                       1عرفان عبد المنعم محمود
احمد                   7000553 249المنطقة االولى      عمارات                       1شيماء صالح محمود
250المنطقة االولى      عمارات                       1احمد محمد احمد قمصان                   7000247
251المنطقة االولى      عمارات                       1عياد دانيال عياد مرقص                  7002311
اهللا     7002081 عبد على 252المنطقة االولى      عمارات                       1عبد اهللا زين العابدين
ميساك                 7001726 253المنطقة االولى      عمارات                       1ايمان جرجس شمسون

254المنطقة االولى      عمارات                       1ايوب سمير بشاى ابراهيم                 38001846
مرسى              7002004 255المنطقة االولى      عمارات                       1محمد ابوالقاسم سنوسى
256المنطقة االولى      عمارات                       1امال خالد محمد                         7001787
257المنطقة االولى      عمارات                       1محمد سعد على مخلوف                     7001956
مرسى               7000941 محمد 258المنطقة االولى      عمارات                       1محمد احمد صفوت
محمد            7002201 محمود 259المنطقة االولى      عمارات                       1ياسر محمد الفولى
الحميد           7000283 عبد 260المنطقة االولى      عمارات                       1محمد اسماعيل محمد
محمد                  7001966 261المنطقة االولى      عمارات                       1احمد شعبان شحاته
ابراهيم            7001883 اهللا 262المنطقة االولى      عمارات                       1محمود يوسف عبد
263المنطقة االولى      عمارات                       1ريهام حيدر حسن محمد                    7001621
العزيز              7000271 264المنطقة االولى      عمارات                       1اسالم بشر آيالنى عبد
265المنطقة االولى      عمارات                       1ايمن ثابت بشرى حنا                     7000367
266المنطقة االولى      عمارات                       1امجد عالء ابوبكر صالح                   7000392
حيدر              7002233 267المنطقة االولى      عمارات                       1شريف عبد العزيز خالد
حسين                   7000044 268المنطقة االولى      عمارات                       1مروه مصطفى محمد
269المنطقة االولى      عمارات                       1مروه على احمد محمد                     7001114
محمد                   7001971 270المنطقة االولى      عمارات                       1عامر صفوت اصنعى
271المنطقة االولى      عمارات                       1حسن فيصل حسن السعدى                    7002270
احمد                7001198 272المنطقة االولى      عمارات                       1طه احمد عبد العزيز
العزيز              7001010 عبد 273المنطقة االولى      عمارات                       1حكمت محمد محمد
ابراهيم              7000962 274المنطقة االولى      عمارات                       1محمد اسماعيل حلمى
275المنطقة االولى      عمارات                       1ماجده سيد يسن فواز                     7000672
محمد              7001631 276المنطقة االولى      عمارات                       1فاطمه عوض عبد الحفيظ
قلينى                   7001854 277المنطقة االولى      عمارات                       1جمال جرجس وزير
278المنطقة االولى      عمارات                       1عادل محمد احمد سيد                     7000276
279المنطقة االولى      عمارات                       1نجاه حافظ محمد البلك                   7001544
280المنطقة االولى      عمارات                       1وليد رجائى حسن حسن                     7000208
المجيد            7000139 281المنطقة االولى      عمارات                       1فاروق عبد العظيم عبد
اسماعيل           7000555 282المنطقة االولى      عمارات                       1يحيى عبد الحميد احمد



على                  7001994 283المنطقة االولى      عمارات                       1ساميه الطواب محمد
حسين               7001257 284المنطقة االولى      عمارات                       1صبحى عبد الاله حامد
ميخائيل              7001691 285المنطقة االولى      عمارات                       1ثروت خليل ابراهيم
بخيت             7001181 286المنطقة االولى      عمارات                       1داليا حسنى عبد الفتاح
287المنطقة االولى      عمارات                       1احمد عيد صالح محمود                    1006187
288المنطقة االولى      عمارات                       1ميرفت وليم عياد مجلى                   7000393
حمدان                  7002351 289المنطقة االولى      عمارات                       1جهاد حسين عثمان
محمد          7000579 العزيز 290المنطقة االولى      عمارات                       1محمد الشبراوى عبد
291المنطقة االولى      عمارات                       1احمد مجدى على الهوارى                  7001941
حسن               7001202 292المنطقة االولى      عمارات                       1احمد محمد السيد محمد
293المنطقة االولى      عمارات                       1هيثم سيد عبد اهللا عزالعرب              7002269
الرحمن             7000173 عبد 294المنطقة االولى      عمارات                       1اشرف ياسين محمد
295المنطقة االولى      عمارات                       1مينا سمير يوسف حنا                     7001248
296المنطقة االولى      عمارات                       1عمر عباس محمد حسانين                   7000955

على              17000470 297المنطقة االولى      عمارات                       1حازم محمود عبد الظاهر
المالك        7001242 عبد 298المنطقة االولى      عمارات                       1محمد عبد الفتاح محمد
محمد                    7000588 299المنطقة االولى      عمارات                       1عصام يوسف فريد
محمد         7000063 احمد نبيل 300المنطقة االولى      عمارات                       1عبد الرحمن محمد
301المنطقة االولى      عمارات                       1سلوى احمد بكر على                      7000639
302المنطقة االولى      عمارات                       1محمد عطا حسين شاآر                     7001078
يوسف              7001077 303المنطقة االولى      عمارات                       1صالح عبد الجابر صالح
حسن                 7000896 304المنطقة االولى      عمارات                       1محمد محمود ابراهيم
305المنطقة االولى      عمارات                       1هانى سمير حبيب رزق                     7001058
محمد             7000205 زآى 306المنطقة االولى      عمارات                       1المتولى عبد السالم
307المنطقة االولى      عمارات                       1وفاء مكرم حبيب يوسف                    7000546
درويش         7001038 محمد 308المنطقة االولى      عمارات                       1صقر عبد الحميد محمد
ادم                 7001153 309المنطقة االولى      عمارات                       1ناديه امبارك فرحان
310المنطقة االولى      عمارات                       1احمد على احمد حسين                     7000315
على               9009718 311المنطقة االولى      عمارات                       1محمد عبد الرازق تونى
اسماعيل             7000513 312المنطقة االولى      عمارات                       1دام العز محمد امام
313المنطقة االولى      عمارات                       1محمد مجدى انور خليل                    7000098
فلتاؤس                7001596 314المنطقة االولى      عمارات                       1مكارى ناجى شحاته
احمد             7000307 محمد 315المنطقة االولى      عمارات                       1ابتسام محمد رفعت
316المنطقة االولى      عمارات                       1فاطمه محمد فراج حميده                  7001226
317المنطقة االولى      عمارات                       1شلبى حنا بسطا تاوضروس                  7001428
حسين               7000511 318المنطقة االولى      عمارات                       1مصطفى امين عبد اهللا
319المنطقة االولى      عمارات                       1احمد بكر عبد اهللا على                  7002352
فرج                    7001521 320المنطقة االولى      عمارات                       1محمود شوقى محمد
321المنطقة االولى      عمارات                       1سامى موسى على مصطفى                    7002340
322المنطقة االولى      عمارات                       1احمد محمد احمد محمود                   7001054
323المنطقة االولى      عمارات                       1منى محمد محمد حسن                      7000330
المنعم            7002294 324المنطقة االولى      عمارات                       1ايمن محمد ابوبكر عبد
325المنطقة االولى      عمارات                       1فليمون سعد غالى سعد                    7000638
دراز                  7001386 1المنطقة االولى      عمارات                       1مجاهد حمدان محمد
2المنطقة االولى      عمارات                       1معتز هالل مهنى حسن                      7000244
مصطفى                 7002248 3المنطقة االولى      عمارات                       1سلطان حامد بهوتى
4المنطقة االولى      عمارات                       1فتحى سيد رزق سيد                       7000391
داود                7002184 5المنطقة االولى      عمارات                       1سهام نصرالدين محمد
صالح              7001276 6المنطقة االولى      عمارات                       1هدى محمود عبد العزيز
الرحمن      7000093 عبد مصطفى 7المنطقة االولى      عمارات                       1مصطفى عبد الرحمن
رزق                  7000038 8المنطقة االولى      عمارات                       1منال محمود ابوزيد
المصرى             7001680 9المنطقة االولى      عمارات                       1سعيد عباس سعيد محمد
محمد            7001258 10المنطقة االولى      عمارات                       1محمد مجدى زين العابدين

سليمان                 10006490 11المنطقة االولى      عمارات                       1هانى عثمان مرسى
موسى                    7000256 12المنطقة االولى      عمارات                       1فتحى يوسف محمد
13المنطقة االولى      عمارات                       1فاطمه احمد محمد بخيت                   7001917
14المنطقة االولى      عمارات                       1عماد على توفيق محمد                    7001582



محمد                7002275 15المنطقة االولى      عمارات                       1زينب محمد ابوالعال
حسن           7002263 محمد 16المنطقة االولى      عمارات                       1احمد محمد فؤاد محمد
جورجى                7001197 17المنطقة االولى      عمارات                       1مايكل منير ساويرس
18المنطقة االولى      عمارات                       1محمد جمال محمد خالف                    7000212
زيد                 7000670 19المنطقة االولى      عمارات                       1عماد محمد محمد ابو
المتعال          7000976 عبد 20المنطقة االولى      عمارات                       1على احمد على احمد
مرسى                  7000918 21المنطقة االولى      عمارات                       1مصطفى احمد مصطفى
الحافظ               7001657 22المنطقة االولى      عمارات                       1عادل عمر حسان عبد
محمد                   7001351 23المنطقة االولى      عمارات                       1عصام شوقى شحاته
24المنطقة االولى      عمارات                       1منى منيسى نمر سيد                      7001893
جرجس                    7000551 25المنطقة االولى      عمارات                       1مخلص مكرم صالح
محمد               7001039 26المنطقة االولى      عمارات                       1رجب عبد الحميد محمد
سليمان           7000919 27المنطقة االولى      عمارات                       1محمد عبد العاطى محمود
28المنطقة االولى      عمارات                       1احمد محمود احمد درويش                  7000011
الغنى               7001440 29المنطقة االولى      عمارات                       1احمد محمد محمد عبد
عامر             7000267 30المنطقة االولى      عمارات                       1حاتم محمود عبد الفتاح
31المنطقة االولى      عمارات                       1محمد حسن جابر احمد                     7000345
اسماعيل            7001261 32المنطقة االولى      عمارات                       1سهير محمد فؤاد محمد
فرج               7001235 33المنطقة االولى      عمارات                       1محمد محمد عبد العظيم
اللطيف              7000084 34المنطقة االولى      عمارات                       1مختار فتحى على عبد
شعيب            7001993 الغنى 35المنطقة االولى      عمارات                       1ساميه شربينى عبد
36المنطقة االولى      عمارات                       1محمد عثمان احمد سليمان                 7000470
اهللا               7002333 عوض 37المنطقة االولى      عمارات                       1اسامه حسين احمد
38المنطقة االولى      عمارات                       1رانيا احمد حامد حفنى                   7000926
العال         7000677 ابو 39المنطقة االولى      عمارات                       1هاله عبد العظيم آامل
40المنطقة االولى      عمارات                       1ايمان جابر بدران اسماعيل               7000486
عماره              7001049 41المنطقة االولى      عمارات                       1اسالم احمد محمد محمد
منصور            7001931 الرحمن 42المنطقة االولى      عمارات                       1محجوب جمعه عبد

عبده             52000638 43المنطقة االولى      عمارات                       1محمود محمد عبد المجيد
44المنطقة االولى      عمارات                       1باسم ماهر وديع بساده                   7002234
الخير              7001425 45المنطقة االولى      عمارات                       1لوريس وهبه مينا ابو
46المنطقة االولى      عمارات                       1آلثوم على زينهم احمد                   7001236
محمود            7001543 47المنطقة االولى      عمارات                       1طاهر هارون عبد العزيز
48المنطقة االولى      عمارات                       1هناء عياد حليم ارمانيوس                7001675
محمد              7000612 49المنطقة االولى      عمارات                       1خالد عبد الرحمن محمد
50المنطقة االولى      عمارات                       1فاطمه عبد الفتاح ابراهيم               7001903
51المنطقة االولى      عمارات                       1اسالم عوض على محمد                     7000640
سيد                7000068 52المنطقة االولى      عمارات                       1حسن احمد عبد الفتاح
الدايم                7001866 53المنطقة االولى      عمارات                       1سحر رجب محمد عبد
نمير                   7002349 54المنطقة االولى      عمارات                       1يعقوب نمر يعقوب
آامل         7000563 على الحكيم 55المنطقة االولى      عمارات                       1محفوظ شوقى عبد
محمد                    7000916 56المنطقة االولى      عمارات                       1سامح محمد معوض
57المنطقة االولى      عمارات                       1حنفى خليفه قطب على                     7001274
محمد                     7001664 58المنطقة االولى      عمارات                       1حسين محمد حسن

59المنطقة االولى      عمارات                       1منير عزيز مقار حنا                     67001138
الصاوى           7000029 60المنطقة االولى      عمارات                       1تغريد عبد القادر احمد
موسى                   7000107 61المنطقة االولى      عمارات                       1اسامه اسحق نسيم
فرج                  7000232 62المنطقة االولى      عمارات                       1سيد رمضان ابراهيم
63المنطقة االولى      عمارات                       1ابراهيم محمد سيد بدر                   7002250
العزيز              7002029 64المنطقة االولى      عمارات                       1هاشم محمد هاشم عبد
ابراهيم           7001715 65المنطقة االولى      عمارات                       1خالد فريد عبد البارى
على              7000933 66المنطقة االولى      عمارات                       1ايمان دسوقى عبد العال
67المنطقة االولى      عمارات                       1امين فرغل امين على                     7002277
68المنطقة االولى      عمارات                       1وسام على حسن احمد                      7001208
69المنطقة االولى      عمارات                       1آمال سعد ابوالليل ضاحى                 7000117
الرحيم    7002138 عبد العزيز 70المنطقة االولى      عمارات                       1ابوالمكارم طه عبد
71المنطقة االولى      عمارات                       1اسماء فتحى آامل محمد                   7000902



72المنطقة االولى      عمارات                       1شيرين فهيم لبيب سوريال                 7002028
محمد                     7000652 73المنطقة االولى      عمارات                       1حسام صالح صالح
74المنطقة االولى      عمارات                       1بدريه سيد محمد عمران                   7002173
محمد            7001129 75المنطقة االولى      عمارات                       1زينب ابراهيم ابو الليل
76المنطقة االولى      عمارات                       1غاده مختار رياض                        7001288
جالل              7002045 محمد 77المنطقة االولى      عمارات                       1اسماء محمد محمد
78المنطقة االولى      عمارات                       1مرثا آامل حرز سمعان                    7001613
حنا                    7001391 79المنطقة االولى      عمارات                       1وفيق سامح توفيق
محمد         7000571 الجواد عبد 80المنطقة االولى      عمارات                       1دعاء محمد صفوت
العزيز         7000649 عبد 81المنطقة االولى      عمارات                       1احمد محمد فتحى فوزى
الباب       7001995 فتح 82المنطقة االولى      عمارات                       1ابراهيم فتح الباب عالم
83المنطقة االولى      عمارات                       1تهانى على حسن قاسم                     7001061
84المنطقة االولى      عمارات                       1على محمود محمد على                     7001565
مرسى               7001164 85المنطقة االولى      عمارات                       1عبد الرحيم رجب آامل
خليل                   7000508 86المنطقة االولى      عمارات                       1صدام سالمه محمود
87المنطقة االولى      عمارات                       1حسنيه محمد عطاسيد                      7002281
اللطيف              7000606 عبد 88المنطقة االولى      عمارات                       1مصطفى محمد على
محمد              7001221 هاشم 89المنطقة االولى      عمارات                       1محمد عبد المحسن
عفيفى                   7001873 90المنطقة االولى      عمارات                       1رمضان محمد على
مهنى                   7001240 91المنطقة االولى      عمارات                       1فاطمه عارف محمد
92المنطقة االولى      عمارات                       1آوثر فؤاد محمد ابوالليل                7000089
زيد       7001080 ابو 93المنطقة االولى      عمارات                       1فتحى عبد اهللا عبد الفتاح
السيد             7002312 94المنطقة االولى      عمارات                       1محمد عبد الوهاب محمد
الجواد              7002207 عبد 95المنطقة االولى      عمارات                       1عمرو صالح راضى
احمد              7001943 96المنطقة االولى      عمارات                       1رشا رضوان عبد الحميد
الصالحين            7000338 97المنطقة االولى      عمارات                       1احمد نادى محمد عبد
عيسوى             7002190 98المنطقة االولى      عمارات                       1فوزى محمد عبد المالك
سيد            7001277 اهللا 99المنطقة االولى      عمارات                       1عبد اهللا ممدوح عبد
محمد                    7001112 100المنطقة االولى      عمارات                       1محمد رجب محمود
شلبى            7002341 آامل 101المنطقة االولى      عمارات                       1جرجس القس انجليوس
على               7001920 102المنطقة االولى      عمارات                       1محمد نظيف عبد الهادى
محمد                  7001962 103المنطقة االولى      عمارات                       1اسماء مصطفى ناجى
104المنطقة االولى      عمارات                       1تيسير محمد سيد همام                    7000660
حسن               7001382 105المنطقة االولى      عمارات                       1احمد محمد عبد الهادى
فرج                  7001492 106المنطقة االولى      عمارات                       1ريمون مرزوق يعقوب
ابراهيم            7001417 107المنطقة االولى      عمارات                       1عمرو احمد ابو غنيمه
108المنطقة االولى      عمارات                       1عطا خليفه عطا قالده                     7001360
109المنطقة االولى      عمارات                       1هانى عدلى وهبه ميخائيل                 7001539
110المنطقة االولى      عمارات                       1منيره منير حليم نجيب                   7001519
111المنطقة االولى      عمارات                       1رانيا سامح صادق خليل                   7001243
احمد              7000771 112المنطقة االولى      عمارات                       1هاله ماهر عبد العزيز
السيد               7001056 113المنطقة االولى      عمارات                       1اآرام لويس زآى جاد
114المنطقة االولى      عمارات                       1احمد سمير آامل حسين                    7002230
الغنى                7000273 115المنطقة االولى      عمارات                       1محمد سباق على عبد
116المنطقة االولى      عمارات                       1آيرلس وجيه اسحق                        7002036
117المنطقة االولى      عمارات                       1احمد محمد السيد عطفى                   7001346
118المنطقة االولى      عمارات                       1وجدى زاهى فهيم حلفا                    7002038
عيد                     7002283 119المنطقة االولى      عمارات                       1ممدوح صبرى فرج
حسن              7001178 120المنطقة االولى      عمارات                       1شحاته آمال الدين محمد
محمد     7000381 شلبى محمد 121المنطقة االولى      عمارات                       1خالد محمد صالح الدين
العليم              7001614 عبد 122المنطقة االولى      عمارات                       1عادل محمد رشدى
محمد                    7000433 123المنطقة االولى      عمارات                       1صفوت حسين حافظ
عثمان               7001267 124المنطقة االولى      عمارات                       1احمد عبد اهللا جابر
سليمان                7001669 125المنطقة االولى      عمارات                       1ايمن محمد شقرانى
يوسف            7000841 126المنطقة االولى      عمارات                       1جيرمين عماد عبد المسيح
عوض                   7001860 127المنطقة االولى      عمارات                       1مجدى آامل البدرى
محمد                  7001991 128المنطقة االولى      عمارات                       1عثمان محمد حجازى



ينى                     7001496 129المنطقة االولى      عمارات                       1عاطف حليم شفيق
اللطيف               7000437 130المنطقة االولى      عمارات                       1سعيد محمد على عبد
131المنطقة االولى      عمارات                       1هبه هاشم محمد هاشم                     7001432
جابر              7001624 132المنطقة االولى      عمارات                       1هاشم عبد الوهاب آامل
محمد               7001044 133المنطقة االولى      عمارات                       1محمد على عبد العليم
اللطيف        7000090 عبد 134المنطقة االولى      عمارات                       1احمد احمد عبد الحكيم
محمد              7001036 135المنطقة االولى      عمارات                       1احمد محمد عبد الرحمن
136المنطقة االولى      عمارات                       1جمال محمود سالم وراد                   7000718
137المنطقة االولى      عمارات                       1نبويه محمد خالف عطا                     7001911
1المنطقة االولى      عمارات                       1ناهد عيد احمد احمد                     7000615
سعد                 7000436 2المنطقة االولى      عمارات                       1مؤمن محمود اسماعيل
صالح                  7000190 3المنطقة االولى      عمارات                       1سالمه زغلول محمد
محمد            7001065 البديع 4المنطقة االولى      عمارات                       1محمود مصطفى عبد
يونس           7001979 عمار 5المنطقة االولى      عمارات                       1هناء عبد المنعم طه
لوقا                   7001021 6المنطقة االولى      عمارات                       1مينا اليشع جرجس
7المنطقة االولى      عمارات                       1ناديه احمد عثمان حسين                  7000335
محمودمرسى             7001018 8المنطقة االولى      عمارات                       1عواطف ابو السعود
9المنطقة االولى      عمارات                       1احمد محمد عثمان شحاته                  7001174
10المنطقة االولى      عمارات                       1امال فخرى رفعت على                     7001495
المغربى       7001339 احمد 11المنطقة االولى      عمارات                       1محمد آمال محمد احمد
جورجى                  7000758 12المنطقة االولى      عمارات                       1ماجده نصيف خليل
غالى                   7000303 13المنطقة االولى      عمارات                       1منال محروس نسيم
14المنطقة االولى      عمارات                       1مينا مجدى يونان ميخائيل                7000683
عرابى               7000888 15المنطقة االولى      عمارات                       1وليد محمد خلف محمد
محمد              7002226 16المنطقة االولى      عمارات                       1اسراء حسين عبد العلم
بطرس                   1001824 17المنطقة االولى      عمارات                       1اسامه محسن حلمى
الليل             7000741 ابو 18المنطقة االولى      عمارات                       1حمدى رجب اسماعيل
محمد               7000556 19المنطقة االولى      عمارات                       1محمد عبد الفتاح على
فرج                    7000128 20المنطقة االولى      عمارات                       1محمود شوقى هاشم
نصرى                7000045 21المنطقة االولى      عمارات                       1مارلين مدحت فرنسيس
22المنطقة االولى      عمارات                       1احمد فيصل عزات عثمان                   7000134
23المنطقة االولى      عمارات                       1عبير مجدى احمد محمد                    7000653
محمد                    7000762 24المنطقة االولى      عمارات                       1محمود حسن تونى
السيد              7002203 25المنطقة االولى      عمارات                       1صالح محمد عبد الوهاب
26المنطقة االولى      عمارات                       1منى رشدى احمد على                      7000285
العزيز        7000619 عبد 27المنطقة االولى      عمارات                       1عبد العزيز عبد السالم
الرحمن         7000944 عبد مرسى 28المنطقة االولى      عمارات                       1احمد صفوت محمد
احمد                 7000226 29المنطقة االولى      عمارات                       1هيثم محمد ابراهيم
الرحمن          7000403 عبد 30المنطقة االولى      عمارات                       1اسماعيل ياسين محمد
31المنطقة االولى      عمارات                       1وئل نجيب محمدخليل                      7001215
على                7000970 32المنطقة االولى      عمارات                       1عمر محمد عبد القادر
اهللا                 7000646 عبد 33المنطقة االولى      عمارات                       1عادل رشدى حسن
34المنطقة االولى      عمارات                       1احمد آامل سالم فرحان                   7001284
السالم           7000310 عبد 35المنطقة االولى      عمارات                       1حماده اسماعيل سيد
عثمان               7000791 36المنطقة االولى      عمارات                       1منى احمد محمد احمد
محمد              7002221 37المنطقة االولى      عمارات                       1اسماعيل رشدى اسماعيل
حسين                     7001646 38المنطقة االولى      عمارات                       1عمرو حسين حسن
39المنطقة االولى      عمارات                       1على صابر سيد محمد                      7001186
شيخون             7002018 قاسم 40المنطقة االولى      عمارات                       1عبد الرحمن محمد
حنا               7001006 41المنطقة االولى      عمارات                       1محروس دانيال بنيامين
سليم                   7000746 42المنطقة االولى      عمارات                       1رضا مصطفى سالمه
احمد                 7000720 43المنطقة االولى      عمارات                       1سعاد ابراهيم محمد
44المنطقة االولى      عمارات                       1عادل رزق قلينى مرزوق                   7001401
45المنطقة االولى      عمارات                       1ايمن سامى عبد داود                     7002095
محمد             7000407 46المنطقة االولى      عمارات                       1لبنى مصطفى عبد الوهاب
جاد                    7000799 47المنطقة االولى      عمارات                       1احمد حسين رمضان
محمد               7001468 48المنطقة االولى      عمارات                       1على محمد عبد المعطى



مدين        7002217 ابراهيم 49المنطقة االولى      عمارات                       1ام هاشم محمد محمود
خليل             7000180 50المنطقة االولى      عمارات                       1اسماء محمد عبد الدايم
عبيد                  7002271 51المنطقة االولى      عمارات                       1محمود عبيد محمود

الحليم             20000591 عبد 52المنطقة االولى      عمارات                       1شعبان رضا رمضان
ابراهيم          7001157 53المنطقة االولى      عمارات                       1محمد حسن محمد الحسينى
الصمد             7000475 عبد 54المنطقة االولى      عمارات                       1ثروت فتحى االزهرى
55المنطقة االولى      عمارات                       1رمضان سيد احمد سيد                     7001533
احمد               7002282 56المنطقة االولى      عمارات                       1نبيل محمود رشاد سيد
دميترى                  7001904 57المنطقة االولى      عمارات                       1سامح سمير نجيب
58المنطقة االولى      عمارات                       1احمد جابر احمد محمد                    7000813
59المنطقة االولى      عمارات                       1وائل فيصل عزات عثمان                   7000085
دردير          7000907 اهللا 60المنطقة االولى      عمارات                       1غاده محمد وجدى عبد
عمران         7001439 احمد فضل 61المنطقة االولى      عمارات                       1عبد النبى محروس
حسن         7000510 التواب عبد 62المنطقة االولى      عمارات                       1اسماء محمد صابر
حسين              7001934 63المنطقة االولى      عمارات                       1عمرو عبد العزيز امين
ابراهيم              7001884 64المنطقة االولى      عمارات                       1محمد ابراهيم احمد
شلقامى                 7002052 65المنطقة االولى      عمارات                       1شحاته غريب محمد
الشريف       7001504 العظيم 66المنطقة االولى      عمارات                       1نوال محمد آامل عبد
ماضى                     7000538 67المنطقة االولى      عمارات                       1مها ماضى مشرف
فولى                 7000165 68المنطقة االولى      عمارات                       1نسلى شاه محمد على
69المنطقة االولى      عمارات                       1طارق عطيه خلف مصطفى                    7000250
المحسن               7002262 عبد 70المنطقة االولى      عمارات                       1عالء مصطفى حسن
71المنطقة االولى      عمارات                       1عالء محمد عيد على                      7000292
72المنطقة االولى      عمارات                       1ايهاب فلكس حنا حنين                    7000460
مرزوق                  7000501 73المنطقة االولى      عمارات                       1محمد محفوظ محمد
خالد                  7000106 74المنطقة االولى      عمارات                       1فاطمه سيد حسانين
قاسم                    7000651 75المنطقة االولى      عمارات                       1مصطفى على محمد
التواب         7000657 عبد سيد 76المنطقة االولى      عمارات                       1اسماء محمد جمال
شعبان            7002241 77المنطقة االولى      عمارات                       1محمد شحاته عبد الحفيظ
درويش                  7000892 78المنطقة االولى      عمارات                       1مكرم آامل مصطفى
خضر          7001071 الرحمن 79المنطقة االولى      عمارات                       1رضا عبد المجيد عبد
الرحيم             7002116 عبد 80المنطقة االولى      عمارات                       1شعبان حسين محمد
حسن            7000461 ابراهيم 81المنطقة االولى      عمارات                       1محسن عبد الحفيظ
82المنطقة االولى      عمارات                       1عدلى دانيال عياد مرقس                  7002306
83المنطقة االولى      عمارات                       1ياسر لطفى نادى بدوى                    7001108
الجواد            7000682 عبد 84المنطقة االولى      عمارات                       1احمد مصطفى مختار
رضوان            7001939 85المنطقة االولى      عمارات                       1االء ممدوح عبد الهادى
فداوى                   7001335 86المنطقة االولى      عمارات                       1عشم نصير فرحات
الدايم               7000060 87المنطقة االولى      عمارات                       1على محمد احمد عبد
88المنطقة االولى      عمارات                       1عدلى عيد زآى امبارك                    7001511
الجابرى           7000885 89المنطقة االولى      عمارات                       1حماده عبد الرحيم على
عثمان             7000880 90المنطقة االولى      عمارات                       1عمرو محمد عبد الكريم
اهللا             7000477 جاب 91المنطقة االولى      عمارات                       1خالد ابراهيم محمد
92المنطقة االولى      عمارات                       1ابرام انسى فوزى يوسف                   7002291
مهنى               7000570 93المنطقة االولى      عمارات                       1منى محمد جمال محمود
محمود                  7001205 94المنطقة االولى      عمارات                       1اشرف محمد مصطفى
خلف           7002101 اهللا عبد 95المنطقة االولى      عمارات                       1اسماء محمد ماضى
مرسى                    7000676 96المنطقة االولى      عمارات                       1حسام حسنى صديق
على            7002319 97المنطقة االولى      عمارات                       1محمد ابراهيم عبد العليم
العزيز              7000272 98المنطقة االولى      عمارات                       1احمد بشر آيالنى عبد
جابر        7000988 محمد 99المنطقة االولى      عمارات                       1اميره عبد العزيز احمد
الجارحى            7000220 100المنطقة االولى      عمارات                       1عمرو فتحى احمد محمد

101المنطقة االولى      عمارات                       1على عمر حسين على                       51004131
ابراهيم           7001718 102المنطقة االولى      عمارات                       1محمد فريد عبد البارى
حسين          7000633 الرحمن 103المنطقة االولى      عمارات                       1امل محمد مكرم عبد
اللطيف             7000694 104المنطقة االولى      عمارات                       1خالد عادل محمود عبد
ادريس   7002272 احمد الرفاعى 105المنطقة االولى      عمارات                       1عالء حسن ثروت محمد



106المنطقة االولى      عمارات                       1ناديه خضر مراد خليفه                   7001126
حسن                 7000844 107المنطقة االولى      عمارات                       1محمد جمعه عبد اهللا
جاداهللا             7000742 108المنطقة االولى      عمارات                       1هانى رفعت فرج اهللا
109المنطقة االولى      عمارات                       1محمد جمال احمد محمد                    7000043
110المنطقة االولى      عمارات                       1سالمه محمد احمد على                     7000319
الشلقامى     7001560 ابوقفه 111المنطقة االولى      عمارات                       1عبد الرؤف ابوغراره
على     7000452 الحليم عبد 112المنطقة االولى      عمارات                       1رامى عبد اهللا الطيب
113المنطقة االولى      عمارات                       1نصر محمد احمد سيد                      7000499
114المنطقة االولى      عمارات                       1عمرو فتحى محمد شحاته                   7000679
115المنطقة االولى      عمارات                       1آميل آامل حنا سعد                      7000451
116المنطقة االولى      عمارات                       1مريم مرقص آامل مرقس                    7002320
عمر         7000696 اهللا عبد 117المنطقة االولى      عمارات                       1احمد زين العابدين
عمر                  7000288 118المنطقة االولى      عمارات                       1جمال احمد ابراهيم
سيد               7001262 119المنطقة االولى      عمارات                       1عبد الرحمن همام تونى
120المنطقة االولى      عمارات                       1منى ممدوح لبيب رزق                     7002254
قديس                  7001003 121المنطقة االولى      عمارات                       1صباح حافظ اسكندر
122المنطقة االولى      عمارات                       1ايمن على حسن احمد                      7000731
محمد       7001415 سليمان 123المنطقة االولى      عمارات                       1عالء الدين عبد المنعم
سليمان            7000623 124المنطقة االولى      عمارات                       1ايمن احمد عبد المجيد
125المنطقة االولى      عمارات                       1نصر على احمد حسن                       7001368
على               7001408 126المنطقة االولى      عمارات                       1محمد دسوقى عبد العال

حسن11003796 الرحيم عبد ناصر 127المنطقة االولى      عمارات                       1محمود احمد ابو الوفا
محمود             7002153 128المنطقة االولى      عمارات                       1عبد المؤمن نادى امين
محمد                   7000593 129المنطقة االولى      عمارات                       1احمد مصطفى آمال
على                7002335 130المنطقة االولى      عمارات                       1بهاء عبد الغنى محمد
سيد                    7001864 131المنطقة االولى      عمارات                       1يسرا محمود محمد
القاضى        7001442 اهللا عبد 132المنطقة االولى      عمارات                       1محمد محمود محمد
مراد             7001250 عدلى 133المنطقة االولى      عمارات                       1حسام الدين محمود
134المنطقة االولى      عمارات                       1اميل دانيال عياد مرقس                  7002308
السيد                 7001347 135المنطقة االولى      عمارات                       1عرفه محمد ابوزيد
خليل               7001247 136المنطقة االولى      عمارات                       1مريام صالح عبد اهللا
مساك                    7001892 137المنطقة االولى      عمارات                       1ناصف صابر جندى
ابراهيم           7000512 138المنطقة االولى      عمارات                       1محمد عبد الواجد محمد
مرسى               7001870 139المنطقة االولى      عمارات                       1حنان صالح عبد العزيز
حسن                7000359 فوزى 140المنطقة االولى      عمارات                       1مؤمن حسام محمد
احمد           7000198 141المنطقة االولى      عمارات                       1احمد ابو بكر عبد الباقى
142المنطقة االولى      عمارات                       1سحر راغب محمد خليفه                    7001043
143المنطقة االولى      عمارات                       1بدر ايوب شحاته ايوب                    7000295
احمد               7001075 144المنطقة االولى      عمارات                       1حمدى حسن عبد الكريم
سليمان                 7001697 145المنطقة االولى      عمارات                       1نصحى سليمان سعد
146المنطقة االولى      عمارات                       1احمد مختار محمد شحات                   7000526
ابراهيم             7000360 147المنطقة االولى      عمارات                       1ابو بكر محمد محمود
العرب                  7000648 148المنطقة االولى      عمارات                       1على ذآرى على عز
عثمان              7001268 149المنطقة االولى      عمارات                       1راويه عبد اهللا جابر
150المنطقة االولى      عمارات                       1هانى سامى سناده جرجس                   7000564
السميع            7001292 عبد 151المنطقة االولى      عمارات                       1صفوان طارق سلطان
العظيم              7001383 152المنطقة االولى      عمارات                       1صفاء نادى محمد عبد
153المنطقة االولى      عمارات                       1فرج موسى محمد علوانى                   7001958
154المنطقة االولى      عمارات                       1خالد رجب محمد احمد                     7001756
عاشور                   7001180 155المنطقة االولى      عمارات                       1مجدى حسين سالم
156المنطقة االولى      عمارات                       1محمد سيد انور عيسى                     7000468
الهادى               7001671 157المنطقة االولى      عمارات                       1احمد مكرم حسن عبد

احمد               10004588 158المنطقة االولى      عمارات                       1محمد على صالح محجوب
غبريال                7001419 159المنطقة االولى      عمارات                       1فيفيان سامح وهبه
عثمان                 7001574 160المنطقة االولى      عمارات                       1حسين عثمان حمدان
محمد                  7002343 161المنطقة االولى      عمارات                       1مصطفى جابر مخيمر
162المنطقة االولى      عمارات                       1رضا حسن احمد حسن                       7000515



163المنطقة االولى      عمارات                       1سامح مكرم صالح جورجى                   7002112
164المنطقة االولى      عمارات                       1ليلى على مصطفى حسانين                  7000561
حسانين        7002104 165المنطقة االولى      عمارات                       1محمد عبد العظيم ابوالفضل
جادالرب            7000373 166المنطقة االولى      عمارات                       1مروان فاروق اسماعيل
جنيدى                 7001067 167المنطقة االولى      عمارات                       1محمد مخيمر قفطان
القادر             7002205 عبد 168المنطقة االولى      عمارات                       1سوزان محمد محمد
الشناوى            7000450 169المنطقة االولى      عمارات                       1نعمه احمد آامل احمد
170المنطقة االولى      عمارات                       1ايمن رمضان فؤاد محمد                   7000022
طاقيه     7001127 ابو اهللا عبد 171المنطقة االولى      عمارات                       1احمد عادل مصطفى
بولس                   7000835 172المنطقة االولى      عمارات                       1مريم آمال رمسيس
محمد  9010843 الفاتح محمد 173المنطقة االولى      عمارات                       1احمد محمد حسام الدين
عياد                   7000234 174المنطقة االولى      عمارات                       1صموئيل عياد عوض
المالك             7000171 175المنطقة االولى      عمارات                       1ابانوب نجيب عياد عبد
ابراهيم           7001891 176المنطقة االولى      عمارات                       1والء مصطفى عبد الفتاح
177المنطقة االولى      عمارات                       1يحى تيمور داخلى احمد                   7000664
حسانين            7001990 178المنطقة االولى      عمارات                       1محمد عبد المنعم محمد

يوسف                44000114 179المنطقة االولى      عمارات                       1مهيتاب الغريب يوسف
180المنطقة االولى      عمارات                       1احمد خيرى محمد مرزوق                   7000488
الباب                7001872 181المنطقة االولى      عمارات                       1عنتر سيد معبد فتح
تونى               7001698 182المنطقة االولى      عمارات                       1نظيف عبد الهادى على
جرجس                    7000064 183المنطقة االولى      عمارات                       1جرجس فايق لبيب
184المنطقة االولى      عمارات                       1محمد انور محمد مرزوق                   7001608
185المنطقة االولى      عمارات                       1مينا سامح صادق خليل                    7001005
غطاس                 7000185 186المنطقة االولى      عمارات                       1امل لطف اهللا بطرس
اسماعيل              7001965 187المنطقة االولى      عمارات                       1محمد الحسينى محمد
فرحات                   7001334 188المنطقة االولى      عمارات                       1محمود عشم نصير
189المنطقة االولى      عمارات                       1ميالد مالك مسعد اسعد                     7000266
بقطر                 7001345 190المنطقة االولى      عمارات                       1مرزق آامل تاوضروس

191المنطقة االولى      عمارات                       1مجدى نسيم فهيم جرجس                    10001052
محمد               7002017 192المنطقة االولى      عمارات                       1عبد المعطى رضا تونى
ابوزيد   7001336 زيدان العظيم 193المنطقة االولى      عمارات                       1محمد الحسينى عبد
سليمان                 7000153 194المنطقة االولى      عمارات                       1محسن خليل جورجى
محمود             7002088 195المنطقة االولى      عمارات                       1هيثم احمد فؤاد مصطفى
سلطان            7000747 196المنطقة االولى      عمارات                       1طارق سلطان عبد السميع
197المنطقة االولى      عمارات                       1نعمه محمد عبده سالمه                    7000370
محمد             7001622 198المنطقة االولى      عمارات                       1عبد الناصر محمد محمود
ابراهيم                 7000898 199المنطقة االولى      عمارات                       1بدر مصطفى صادق
على            7000467 200المنطقة االولى      عمارات                       1عزه عبد اهللا عبد الحكيم
حسن                  7000119 201المنطقة االولى      عمارات                       1محمد رضا على احمد
202المنطقة االولى      عمارات                       1بهاء فاروق محمد صباح                   7000268
االمام            7000494 عبد 203المنطقة االولى      عمارات                       1حماده فاروق توفيق

محمد        68001402 مرسى 204المنطقة االولى      عمارات                       1عبد الوالى عبد الجواد
احمد                7001720 205المنطقة االولى      عمارات                       1احمد فوزى فايز سيد
محمد         7000721 الماللك 206المنطقة االولى      عمارات                       1عالء الدين سيد عبد
اللطيف        7000737 عبد 207المنطقة االولى      عمارات                       1محمد احمد عبد الحكيم
محمد              7000286 208المنطقة االولى      عمارات                       1احمد محمد عبد الباسط
محمد              7001791 209المنطقة االولى      عمارات                       1احمد محمد عبد اللطيف
سليمان        7000296 اهللا 210المنطقة االولى      عمارات                       1ايمان عبد الغنى خلف
المتولى       7001998 عبد 211المنطقة االولى      عمارات                       1طارق محمود ابوالسعود
الرحيم 7001014 عبد العزيز عبد 212المنطقة االولى      عمارات                       1محمود عبد العظيم
213المنطقة االولى      عمارات                       1وائل نادى راجى يواقيم                  7001308
مرسى                7001868 214المنطقة االولى      عمارات                       1نهى صالح عبد العزيز


