
رقم القطعةآود المنطقةاالسمرقم االستمارة
شهاب        14000464 قاسم حسين 1المنطقة االولى      عمارات                        1مختار على البدرى
حسين              14000761 2المنطقة االولى      عمارات                        1شيماء نورالدين محمود
الهوارى           14002513 محمد 3المنطقة االولى      عمارات                        1محمد محمود محمد
على                 14002234 4المنطقة االولى      عمارات                        1محمد احمد عبد اهللا
الحليم             14001965 عبد 5المنطقة االولى      عمارات                        1اآرامى رزق محمد
محمد                    14001974 6المنطقة االولى      عمارات                        1احمد مرتضى عمر

المنعم         1003552 عبد 7المنطقة االولى      عمارات                        1ابراهيم على ابراهيم
الدين        14000760 جمال 8المنطقة االولى      عمارات                        1هيثم عبد الحليم احمد
الاله                 14000055 9المنطقة االولى      عمارات                        1سهير جمال على عبد
10المنطقة االولى      عمارات                        1هانى ناجح زآى عجايبى                   14001521
حسن                 14001991 على 11المنطقة االولى      عمارات                        1اشرف محمد لطفى
ابراهيم                14000867 12المنطقة االولى      عمارات                        1آيرلس لطفى ظريف
حسن        14000048 ابراهيم 13المنطقة االولى      عمارات                        1عبد النعيم ابوالحسن
العال           14000797 عبد 14المنطقة االولى      عمارات                        1محمد احمد ابوالفضل
احمد          14000102 العال 15المنطقة االولى      عمارات                        1محمد سعد الدين عبد
بيومى              14000679 16المنطقة االولى      عمارات                        1هاله صالح عبد الرحيم
محمد                    14000414 17المنطقة االولى      عمارات                        1بهجت صادق احمد
محمود                    14001164 18المنطقة االولى      عمارات                        1محمد سرور حسن
احمد               14000898 19المنطقة االولى      عمارات                        1ايوب عبد اللطيف عمر
احمد              14000705 20المنطقة االولى      عمارات                        1صفاء عبد الكريم فراج
الجليل             14000025 21المنطقة االولى      عمارات                        1احمد السيد احمد عبد
22المنطقة االولى      عمارات                        1محمد فريد محمد محمد                    14001161
23المنطقة االولى      عمارات                        1اسماء احمد حامد احمد                   14001947
الجالس                 14001444 24المنطقة االولى      عمارات                        1محمد زآى الصغير
على                   14001634 25المنطقة االولى      عمارات                        1محمود رشاد توفيق
حسن                    14000841 26المنطقة االولى      عمارات                        1محمد محمود محمد
احمد                 14001562 27المنطقة االولى      عمارات                        1عمرو فوزى الشمندى
شيخون          14001363 الاله 28المنطقة االولى      عمارات                        1فتحى عبد العال عبد
حسين                  14000329 29المنطقة االولى      عمارات                        1على حسين اسماعيل
30المنطقة االولى      عمارات                        1جرجس جاد عطا آيرلس                     14001398
الشريف         14001047 محمد 31المنطقة االولى      عمارات                        1اسامه محمد ابراهيم

محمد                  1007240 32المنطقة االولى      عمارات                        1محمود محمد عثمان
محمود                    14002156 33المنطقة االولى      عمارات                        1مؤمن خلف حسين
ابوزيد                  14000929 34المنطقة االولى      عمارات                        1مرسى سليم مرسى

35المنطقة االولى      عمارات                        1حازم عز حسن عثمان                      6004491
اهللا        14000962 عبد 36المنطقة االولى      عمارات                        1عبد الفتاح آامل حسانين
عبيد                   14001098 37المنطقة االولى      عمارات                        1جدعون جندى جرجس
38المنطقة االولى      عمارات                        1فرج احمد محمد عثمان                    14002130
الموجود          14001790 عبد 39المنطقة االولى      عمارات                        1عزه رجب عبد العال
محمد               14000729 عارف 40المنطقة االولى      عمارات                        1محمد عارف محمد
41المنطقة االولى      عمارات                        1اآرم ابراهيم خليل خليله                14000925
دوس                   14000524 42المنطقة االولى      عمارات                        1ماريان مطيع غايس
43المنطقة االولى      عمارات                        1رفعت احمد على محمد                     14002090
اهللا     14000142 خلف محمود 44المنطقة االولى      عمارات                        1عبد الاله عبد الحميد
عطيه               14002080 عطا 45المنطقة االولى      عمارات                        1صالح الدين شحاته
الرحمن             14001217 عبد 46المنطقة االولى      عمارات                        1عاطف السيد حافظ
47المنطقة االولى      عمارات                        1محمد عبده بكرى محمد                    14001498
48المنطقة االولى      عمارات                        1سيد على السيد غزالى                    14002440
على                  14001867 49المنطقة االولى      عمارات                        1رفاعى محمد سليمان
اللطيف              14000324 50المنطقة االولى      عمارات                        1وسيم احمد محمد عبد
محمد                  14001685 51المنطقة االولى      عمارات                        1سحر محمد ابراهيم
نصار                14000634 52المنطقة االولى      عمارات                        1نصار محمد عبد اهللا
الرحيم        14001434 عبد 53المنطقة االولى      عمارات                        1صفاء عبد الرحيم محمد
محمود                 14000724 54المنطقة االولى      عمارات                        1مصطفى محمود صالح
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عثمان                  14000117 55المنطقة االولى      عمارات                        1شيماء صالح محمد
56المنطقة االولى      عمارات                        1ياسر على سيد حسن                       14000671
يوسف                    14000235 57المنطقة االولى      عمارات                        1سميره شوقى نوس
الحافظ       14000894 عبد 58المنطقة االولى      عمارات                        1محمود محمد عبد الحميد
محمد  14001614 الحميد عبد 59المنطقة االولى      عمارات                        1عبد الحميد عبد الرحمن
جمعه               14001617 60المنطقة االولى      عمارات                        1ابراهيم محمد الصغير
61المنطقة االولى      عمارات                        1هناء محمدالسيد عمر                     14001295
على             14000530 مهران 62المنطقة االولى      عمارات                        1محمود آمال الدين
محمد                    14002457 63المنطقة االولى      عمارات                        1احمد عاطف بكرى
احمد             14000311 64المنطقة االولى      عمارات                        1محمد احمد محمد الكاظم
الرحمن       14000456 عبد امين 65المنطقة االولى      عمارات                        1محمود عبد العاطى
المسيح                14000869 66المنطقة االولى      عمارات                        1جرجس هالل جاد عبد
حسانين            17000887 احمد 67المنطقة االولى      عمارات                        1عشرى عبد الحميد
الشريف              14000449 68المنطقة االولى      عمارات                        1حنان سيد طاهر حسين
ميخائيل              14002271 69المنطقة االولى      عمارات                        1ماجد ميخائيل لمعى
مدنى          14002518 محمد 70المنطقة االولى      عمارات                        1محمد محمد ابوالفتوح
العال            14001783 عبد 71المنطقة االولى      عمارات                        1الحسين محمود احمد
محمود                 14002262 72المنطقة االولى      عمارات                        1السيد يوسف السيد
هاشم                14000095 73المنطقة االولى      عمارات                        1بندوره محمد الصغير
الغنى               14001102 74المنطقة االولى      عمارات                        1جمال آمال محمد عبد
الهادى           14000570 عبد 75المنطقة االولى      عمارات                        1هند سمير ابوالمجد
ابوزيد         14001104 76المنطقة االولى      عمارات                        1على عبد اهللا عبد الهادى
الخطيب      14001448 محمد 77المنطقة االولى      عمارات                        1محمود محمد عبد الرحيم
78المنطقة االولى      عمارات                        1منى احمد السيد عالم                     14001806
الرحمن             14001432 79المنطقة االولى      عمارات                        1روايح سيد حماده عبد
عثمان                   14000309 80المنطقة االولى      عمارات                        1محمود يسن محمد
عثمان             14002006 81المنطقة االولى      عمارات                        1محمد عبد الحميد محمد
82المنطقة االولى      عمارات                        1وائل عياد صادق جندى                    69000010
ملونى                   14002023 83المنطقة االولى      عمارات                        1رافت لويس نصرى
عطا                 14001076 84المنطقة االولى      عمارات                        1رامز فلتاووس سمعان
رميلى         14001533 اللطيف 85المنطقة االولى      عمارات                        1رشدى عبد الاله عبد
عمر                 14001918 86المنطقة االولى      عمارات                        1ناهد محمد نورالدين
حسن               14002297 87المنطقة االولى      عمارات                        1احمد عبد الواحد محمد
المهندس         14000854 88المنطقة االولى      عمارات                        1لطفيه عبد المنعم مصطفى
الرحمن       16001896 عبد 89المنطقة االولى      عمارات                        1اسامه ابو اليزيد امين
90المنطقة االولى      عمارات                        1رانيا عاطف بكرى محمد                   14001895
ابوالعز              14001619 91المنطقة االولى      عمارات                        1غرام لطفى تاوضروس
92المنطقة االولى      عمارات                        1بكرى الفار بكرى احمد                   14001394
احمد              14001977 93المنطقة االولى      عمارات                        1فؤاد امين عبد اللطيف
94المنطقة االولى      عمارات                        1فتحى رفاعى مسلم                        14001635
محمود              14002109 95المنطقة االولى      عمارات                        1عثمان محمد سعدالدين
96المنطقة االولى      عمارات                        1محمد اسعد احمد ابراهيم                 14001892
ابراهيم           14001375 97المنطقة االولى      عمارات                        1خالد عبد الرحيم محمد
الدين           14002133 آمال 98المنطقة االولى      عمارات                        1ممدوح فرج اسماعيل
العال              14000804 عبد 99المنطقة االولى      عمارات                        1دعاء معروف عباس

المنعم            1000149 100المنطقة االولى      عمارات                        1وليد على ابراهيم عبد
ادم                   14002455 101المنطقة االولى      عمارات                        1عثمان محمد عثمان
العال         14000042 عبد 102المنطقة االولى      عمارات                        1صفيه محمد عبد العزيز
ابراهيم            14001234 103المنطقة االولى      عمارات                        1حماده برعى نورالدين
104المنطقة االولى      عمارات                        1بهاء السيد احمد محمود                  14002347
105المنطقة االولى      عمارات                        1غالب احمد عثمان فراج                   14001535
عمار           14001025 ابو 106المنطقة االولى      عمارات                        1محمد رفعت حامد احمد
جوده                   14002286 107المنطقة االولى      عمارات                        1بساده شفيق حبيب
موسى                 14000693 108المنطقة االولى      عمارات                        1ممدوح ابراهيم حسن
الاله            14000845 عبد 109المنطقة االولى      عمارات                        1محمد ابراهيم عمران
هاشم                     14000440 110المنطقة االولى      عمارات                        1حسن محمود حسن
سليمان            14002093 111المنطقة االولى      عمارات                        1خالد محمد عبد الباسط



112المنطقة االولى      عمارات                        1مايكل عماد سامى متى                    14001415
يوسف              14000770 113المنطقة االولى      عمارات                        1احمد عبد الهادى محمد
عثمان             14000304 114المنطقة االولى      عمارات                        1محمد عربى آمال الدين
حسين    14000963 اللطيف عبد 115المنطقة االولى      عمارات                        1عبد القادر ابوالحمد
الرحمن             14001252 116المنطقة االولى      عمارات                        1احمد آامل السيد عبد
ابوزيد       14002320 محمد 117المنطقة االولى      عمارات                        1عماد الدين عبد الرؤف
خليل               14002123 118المنطقة االولى      عمارات                        1آنز جاب اهللا اسخرون
119المنطقة االولى      عمارات                        1خضر على محمد فرغلى                     14001998
المسيح           14002251 عبد 120المنطقة االولى      عمارات                        1ارضينه بهنان عطيه
يوسف                    14000318 121المنطقة االولى      عمارات                        1اشرف جابر عجيب
122المنطقة االولى      عمارات                        1احمد محمد السيد احمد                   14000297
123المنطقة االولى      عمارات                        1رجب ايوب محمد مزيد                     19003129
124المنطقة االولى      عمارات                        1اسامه محمد على محمد                    14000001
العال             14002024 عبد 125المنطقة االولى      عمارات                        1احمد رشدى السنجق
زيد                14002316 ابو 126المنطقة االولى      عمارات                        1محمود احمد محمد
127المنطقة االولى      عمارات                        1احمد محمد بطيخ رضوان                   14000271
الخطيب            14000267 محمد 128المنطقة االولى      عمارات                        1سعديه احمد حسين
مازن               14000548 129المنطقة االولى      عمارات                        1منى محمد عبد المطلب
المالخ                14001591 130المنطقة االولى      عمارات                        1امجد وديع نصراهللا
الشهيد              14001290 عبد 131المنطقة االولى      عمارات                        1هانى حشمت عجيب
ابراهيم             14001931 132المنطقة االولى      عمارات                        1طارق محمد ابوالدهب
فرغل                   14002302 133المنطقة االولى      عمارات                        1ناصر السيد يونس
دياب                   14002403 134المنطقة االولى      عمارات                        1مصطفى فراج محمد
العجوز            14001442 احمد 135المنطقة االولى      عمارات                        1محمود اسعد محمد
سالمان                 14001354 136المنطقة االولى      عمارات                        1خلف سليمان حسين
الرحيم             39000024 عبد 137المنطقة االولى      عمارات                        1حامد دردير موسى
138المنطقة االولى      عمارات                        1احالم احمد شاآر محمد                    14001819
عطيه              14002081 139المنطقة االولى      عمارات                        1عماد الدين شحاته عطا
140المنطقة االولى      عمارات                        1رامز ماهر حكيم رزق                     14001294
الجليل          14001547 عبد 141المنطقة االولى      عمارات                        1على جابر محمد احمد
احمد                   14000256 142المنطقة االولى      عمارات                        1محمد احمد عرفات
على                   14001127 143المنطقة االولى      عمارات                        1هانى فهمى الزهرى
144المنطقة االولى      عمارات                        1ايمن احمد علوان حسن                    14002388
145المنطقة االولى      عمارات                        1مى فتحى احمد عثمان                     14000023
شحاته             14002472 146المنطقة االولى      عمارات                        1فتحى خليفه محمد حسان
غازى          14001909 النعيم 147المنطقة االولى      عمارات                        1عطا عبد الرؤف عبد
حسان              14001646 148المنطقة االولى      عمارات                        1محمد عبد الرزاق حسين
قاسم             14000265 149المنطقة االولى      عمارات                        1عواطف عبد الاله ابوزيد
150المنطقة االولى      عمارات                        1محمد خلف محمد عثمان                    14000423
151المنطقة االولى      عمارات                        1على حسن محمود حسن                      14000262
القادر              14000039 152المنطقة االولى      عمارات                        1صالح محمد محمد عبد
محمد            14001609 153المنطقة االولى      عمارات                        1محمود عبد الفتاح محمود
ابراهيم   14001537 الرؤف عبد 154المنطقة االولى      عمارات                        1رانيا ابراهيم رفعت
155المنطقة االولى      عمارات                        1على فرج احمد محمد                      14002233
على                  14001697 156المنطقة االولى      عمارات                        1جنينه محمد سالمان
ابراهيم           14001132 157المنطقة االولى      عمارات                        1محمد حافظ عبد المجيد
الرحمن         14001561 عبد على 158المنطقة االولى      عمارات                        1عبد الرزاق يوسف
السيوطى           14001618 احمد 159المنطقة االولى      عمارات                        1اشرف محمد نعمان
الحداد           14000476 160المنطقة االولى      عمارات                        1محمد عبد الرحيم اسحاق
الاله               39000061 عبد 161المنطقة االولى      عمارات                        1عاطف محمد احمد
خليفه                 14002147 162المنطقة االولى      عمارات                        1عمر حسن سيد احمد
الدويرى            14000191 163المنطقة االولى      عمارات                        1عادل بشرى عزيز سعيد
164المنطقة االولى      عمارات                        1رافت احمد محمد على                     14001889
المدنى            14002213 165المنطقة االولى      عمارات                        1نبيل عبد الجابر محمد
اهللا               14001573 عبد 166المنطقة االولى      عمارات                        1عصام محمد السيد
حسين              14001955 167المنطقة االولى      عمارات                        1وائل حسين عبد الرازق
محمد              14002296 168المنطقة االولى      عمارات                        1بشندى حسن عبد المجيد



169المنطقة االولى      عمارات                        1احمد على احمد حسانين                   14001907
الهوارى          14002508 محمد 170المنطقة االولى      عمارات                        1لمياء محمود محمد
171المنطقة االولى      عمارات                        1رجب حسن على محمد                       14000506
172المنطقة االولى      عمارات                        1عبير محمد شاآر محمود                   14001396
حارص                    14002188 173المنطقة االولى      عمارات                        1ظهران محمد ظهر
العال     14002346 عبد خلف الدين 174المنطقة االولى      عمارات                        1احمد صفوت سراج
تعلب             14000040 175المنطقة االولى      عمارات                        1حمزه عثمان عبد الرحمن
حسن               14002344 الرحيم 176المنطقة االولى      عمارات                        1محروس حسن عبد
اهللا                14001207 177المنطقة االولى      عمارات                        1احمد محمدالسيد عبد
حامد                  14000995 178المنطقة االولى      عمارات                        1المهند مجدى احمد
احمد             14000947 179المنطقة االولى      عمارات                        1اسامه محمد عبد الرحمن
موسى                   14000900 180المنطقة االولى      عمارات                        1هناء محمد مصطفى
احمد        14001526 الرحيم 181المنطقة االولى      عمارات                        1حامد عبد الرحمن عبد
احمد               14001956 182المنطقة االولى      عمارات                        1حاتم شوقى عبد العال
حسانين              14001575 183المنطقة االولى      عمارات                        1هبه اهللا فتحى احمد
184المنطقة االولى      عمارات                        1محمد خليفه محمد حسان                   14002450
عابدين            14000560 185المنطقة االولى      عمارات                        1ضياء الحق محمد ياسين
186المنطقة االولى      عمارات                        1اسحق عياد عطيه يوسف                    14000720
187المنطقة االولى      عمارات                        1حسن هاشم احمد على                      14000240
درويش             14001157 188المنطقة االولى      عمارات                        1محمد جابر عبد الجواد
اسماعيل              14001090 189المنطقة االولى      عمارات                        1ايمن ابراهيم عطيه
احمد             14001868 190المنطقة االولى      عمارات                        1محمد محمود عبد القادر
احمد                   14000836 191المنطقة االولى      عمارات                        1زينب محمد محمود
192المنطقة االولى      عمارات                        1احمد عباس احمد المغربى                 17000139
محمد            14001637 اهللا 193المنطقة االولى      عمارات                        1بهاءعبدالحميد عبد
الراضى               14001579 194المنطقة االولى      عمارات                        1ابوالحسن محمد عبد
سيد                     14001872 195المنطقة االولى      عمارات                        1عالء محمد مهران
الرحيم              14000019 196المنطقة االولى      عمارات                        1فاتن احمد محمد عبد
حسن                      14000074 197المنطقة االولى      عمارات                        1صالح محمد محمد
خضرى                 14001980 198المنطقة االولى      عمارات                        1عمر يوسف عمر محمد
199المنطقة االولى      عمارات                        1على السيد مرعى محمد                    14001247
خليفه     14002418 السمان 200المنطقة االولى      عمارات                        1عالء الدين الجرو هجرسس
مصطفى                14000026 201المنطقة االولى      عمارات                        1احمد الجميل مجاهد
ابراهيم           14001641 202المنطقة االولى      عمارات                        1خالد ابراهيم اسماعيل
محمد             14000944 203المنطقة االولى      عمارات                        1عبد الغنى شعبان شيخون
الغنى                 14001684 204المنطقة االولى      عمارات                        1محمد يسن عالم عبد
205المنطقة االولى      عمارات                        1صالح جمال محمد محمد                    14001092
النعيم        14001821 عبد 206المنطقة االولى      عمارات                        1عماد حمدى عبد السميع
الكريم      14000278 عبد 207المنطقة االولى      عمارات                        1احمد سيد عبد اهللا احمد
ابراهيم           14002486 208المنطقة االولى      عمارات                        1نرجس ابراهيم عطااهللا

209المنطقة االولى      عمارات                        1حلمى محمد محمد االآحل                   9005975
السيد            14000066 عبد 210المنطقة االولى      عمارات                        1عماد ايليا سوريال
سليمان                  14001190 211المنطقة االولى      عمارات                        1حسن مختار محمد
حسين             14001244 212المنطقة االولى      عمارات                        1اميمه جميل ابو الفتوح
متولى             14001985 الرؤف 213المنطقة االولى      عمارات                        1مصطفى محمد عبد
هريدى                14001483 214المنطقة االولى      عمارات                        1سعديه هريدى السيد
محمد               14000554 215المنطقة االولى      عمارات                        1اشرف فوزى عبد العال
216المنطقة االولى      عمارات                        1امال اسعد محمد القاضى                  14000704
الاله       14001542 عبد الحليم 217المنطقة االولى      عمارات                        1صفاء ابو ضيف عبد
218المنطقة االولى      عمارات                        1بكر محمد همام بكر                      14001478
الدايم              14000861 عبد 219المنطقة االولى      عمارات                        1يسره على درويش
سالم            14000145 220المنطقة االولى      عمارات                        1محمد عبد العزيز سليمان
الرحيم          14000916 عبد 221المنطقة االولى      عمارات                        1مشيره اسماعيل احمد
اللطيف        44000108 عبد 222المنطقة االولى      عمارات                        1احمد عبد اللطيف محمد
عثمان              14001901 223المنطقة االولى      عمارات                        1عبد الناصر حسن مراد
ابراهيم         14001891 224المنطقة االولى      عمارات                        1محمد سليمان عبد الرحمن
شنوده              14000490 225المنطقة االولى      عمارات                        1مايكل رشدى عطا اهللا



جاد                    14001574 226المنطقة االولى      عمارات                        1سعد بشاره درياس
227المنطقة االولى      عمارات                        1عماد فرج داود توماس                    14000540
228المنطقة االولى      عمارات                        1احمد آامل ابراهيم محمد                 14000444
محمد                   14000421 229المنطقة االولى      عمارات                        1جمال محمد رضوان
على                   14001548 230المنطقة االولى      عمارات                        1ابراهيم محمدمحمد
سيد                14001302 231المنطقة االولى      عمارات                        1محمد عبد الناصر زآى
سمعان          14001807 232المنطقة االولى      عمارات                        1ناديه بشرى القس ميخائيل
ابوالحسن           14001744 233المنطقة االولى      عمارات                        1اميره ابوالحسن محمد
الواحد               14000223 234المنطقة االولى      عمارات                        1حسن احمد محمد عبد
حكيم                   14001150 235المنطقة االولى      عمارات                        1ماجد رمسيس مريد
عوض                     14001216 236المنطقة االولى      عمارات                        1عادل نصيف بشاى
محمد                  14002124 237المنطقة االولى      عمارات                        1محمد خليفه منصور
مهران                   14000732 238المنطقة االولى      عمارات                        1عاصم خطاب محمد
ابراهيم     14000436 الحميد 239المنطقة االولى      عمارات                        1احالم عبد الحفيظ عبد
240المنطقة االولى      عمارات                        1محمد السيد محمد مهران                  14000525
الرسول        14001215 عبد 241المنطقة االولى      عمارات                        1هويدا السيد نورالدين
العال               14000528 عبد 242المنطقة االولى      عمارات                        1عالء رمضان همام
فانوس                  14002215 243المنطقة االولى      عمارات                        1جوزيف فارس حبيب
محمد               14001278 244المنطقة االولى      عمارات                        1ابوالسعود محمد احمد
على                14001057 245المنطقة االولى      عمارات                        1عبد الرحمن على نظير
رشوان                14001881 246المنطقة االولى      عمارات                        1االء محمد نصر حميد
247المنطقة االولى      عمارات                        1نبيل البدرى عبيد على                   14000152
248المنطقة االولى      عمارات                        1عالء احمد محمد عبده                     14000393
محمد             14000030 249المنطقة االولى      عمارات                        1اسامه عبد السالم محمود
محمد                  14001720 250المنطقة االولى      عمارات                        1صفاء ابوبكر محمد
الموجود 14001063 عبد الرحيم 251المنطقة االولى      عمارات                        1احمد عبد السميع عبد
احمد                14000874 252المنطقة االولى      عمارات                        1محمد خالد عبد الاله
المجيد              14001969 253المنطقة االولى      عمارات                        1صالح جاد مهران عبد
محمد                  14002459 254المنطقة االولى      عمارات                        1وائل على اسماعيل
255المنطقة االولى      عمارات                        1سعاد السيد محمد حافظ                   14000433
256المنطقة االولى      عمارات                        1فتحى على محمد محمد                     14002307
فرحات              14001558 257المنطقة االولى      عمارات                        1عايشه السيد اسماعيل
258المنطقة االولى      عمارات                        1محمد امين محمد احمد                    14001492
259المنطقة االولى      عمارات                        1محمد على عمار عوض                      14001169
محمود                    14001765 260المنطقة االولى      عمارات                        1جمالت على حسين
مصطفى            39000066 261المنطقة االولى      عمارات                        1عبد الحفيظ السيد احمد


