
رقم القطعةكود المنطقةاسم العميلرقم االستمارة
سليم         45007877 غنيم الرحمن عبد 11عبد الناصر
عمر              26001173 السيد محمد 12خالد السيد
خضر                18002724 محمد السيد 13حاتم محمد
برھومه                  16003772 عزيز 14عماد فاروق
محمود                45004109 احمد حمزه 15سحر محمد
احمد                  45000995 احمد 16احمد الھادى
الشالوى                   45001469 عطيه 17سالم جوده
محمد                   45000806 جمعه 18السيد محمد
الحاج          01012049 نصر فاضل منصور 19زياد محمد
ھمام                  32000445 عليوه 110نھاد محمود
ابراھيم           19000861 العظيم عبد 111عرفه محمد
السيد       13000193 الكريم عبد ابراھيم 112الشافعى
سالمه            45001286 ابراھيم السباعى 113الحسينى
السيد                 36000066 محمود 114محمد السيد
رمضان               45006660 منير محمد 115محمد نبيل
سليمان                 45003804 محمد 116ايمن سليمان
منصور                  45008912 سليمان 117احمد سعيد
اللطيف               16001419 عبد حسنى 118محمد عادل
عطيه           32001247 محمد الدين عالء 119نادر محمد
عمار                      45009169 اسماعيل 120حسينى
حسانين            18002976 محمد ابراھيم 121امل محمد
على                      45004839 على 122محمد مصطفى
عسران                     16002754 حسن 123ناصر كمال
اسماعيل                   18001154 سيف شندى 124صفوت
ابراھيم      16010304 محمد المنعم عبد 125فاطمه محمد
بدر                     16005032 محمد 126طارق فاروق
محمد                     32000538 مسعود 127ضحا عبده
البارى                45007937 عبد احمد 128ھدى سيد
العوضى            26003528 رفاعى الصادق 129مجدى عبد
حسن                     45000498 محمود 130محمد سمير
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الستار26001224 عبد ابراھيم العاطى عبد 131احمد عكاوى
السيد                   45009266 محمد 132نبيل محمد
الخشن       45000108 الوھاب عبد الفتاح عبد 133مصباح
عوده                     16007452 على 134ماھر عوده
البارى         16011395 عبد محمد عبده محمد 135محمود
وھبه                     45002065 موسى 136عيسى محمد
مصطفى                   34001382 فؤاد احمد 137مصطفى
مسعود             16004696 احمد الوھاب عبد 138محاسن
ابراھيم          45008850 محمد العزيز 139زبيده عبد
الشامى                    45004837 على على 140مصطفى
اسماعيل                   45003470 حسن 141محمد محمد
سليمان                  45000367 محمود 142نوال محمد
احمد                45004101 حمدان 143عادل ابراھيم
محمد            36000420 السالم عبد 144نعمات السيد
شبانه            16001668 الحبشى العزيز 145مجدى عبد
عجالن            45002309 ابراھيم حسن 146منى ابراھيم
الشيخ                18000341 على بيومى 147ھدى محمد
منتصر               16002833 المحسن عبد 148صالح محمد
منصور                   45007028 غالى 149جورج منصور
ابوالعال                 36000661 محمد 150سعاد محمد
االكشر        18001336 سالم العظيم عبد 151سامح نبيل
السيد                18000214 محمود السيد 152محمود
السيد                53001011 سليم ربيع 153ابراھيم
حسانين              09001313 عليوه 154فاطمه الكيالنى
عثمان                   16012147 السيد محمد 155موسى
طاھا              19000312 محمد الحافظ عبد 156مصطفى
ابراھيم                  01006014 حنفى 157ھبه محمد
مصصطفى              34001381 محمد فؤاد 158محمد احمد
غريب                    16007048 فايق كمال 159محمود
مصطفى                    34000392 صدقى 160صباح محمد
حسين                   16010625 السيد 161ھانى فاروق
ندا           19000785 على احمد السميع عبد 162محمود
دياب             45003868 الحليم عبد احمد 163محمود
السيد                   38000319 احمد 164على محمود
عمر                 45005278 فياض هللا 165احمد عبد
الزرايبى      45005565 ابراھيم ابوالنور 166ابراھيم
محمد              19000443 القادر عبد 167احمد محمد



محمود                  16005865 سمير 168ايمن السيد
عنانى                     45005290 عبده 169ھنه بالل
سليمان                   16003932 محمد 170احمد محمد
محمد                   32000531 مسعود عبده 171مصباح
مرسى               16004239 محمد الباسط 172سعاد عبد
دھشان   16004102 احمد العزيز عبد صبرى 173عبد العزيز
على                      17013364 محمد 174محمد خيرى
السالم            35000345 عبد ابراھيم 175منى محمد
برسوم                  16000997 جورجى 176ماجده فوزى
محمد                    35000503 احمد 177مھا شعبان
عنانى      45003485 عطيه الحميد عبد 178اسالم ابراھيم
محمد                   16004077 مرسى محمد 179صابرين
غنيم            45004787 على ابراھيم 180مياده محمد
على              45005613 العزيز عبد 181فريده احمد
الشوبكى                   45003441 على 182محمد امين
الصاوى                  32000444 محمد 183طارق السيد
السيد               16008448 محمد حميد 184عبد هللا
احمد                45001248 معوض سالم 185محمد نجيب
عمر               45001700 الفتاح عبد 186احمد مصطفى
حسانين             45002787 موسى الحميد 187محمد عبد
احمد                   32000822 محمود 188جمال احمد
الوھاب              18000587 عبد محمد 189محمد محمود
مفتاح                    16009196 على 190سيده رمضان
احمد                   16002616 لطفى 191رضا المحمدى
عفوش                   16008584 مصطفى 192صابر شحاته
صليب                  16012909 ابراھيم فخرى 193رؤوف
العزيز           16005225 عبد خليل 194سھير ابراھيم
الدين                     16000074 محى عباس 195محسن
عطيه     18000088 امام ابراھيم هللا عبد 196ابراھيم
عطيه                   45009262 محمد 197عماد السيد
العزيز              45003726 عبد محمد فوزى 198محاسن
ابراھيم              29005424 محمد 199احمد ابراھيم
عثمان                    16011079 حسنى 1100رشا توفيق
حسن                      45007836 فھمى 1101امينه حسن
كف                      45002886 محمد محمد 1102عواطف
حسانين             45003508 القادر عبد 1103محمد احمد
عيد                34000648 النبى عبد 1104نسيم سعيد



الخيال            35000191 محمود محمد 1105اشرف محمود
ابراھيم                  01011089 سالم 1106عربى سيد
محمد              45005195 محمد بيومى 1107محمد محمود
باشه               35000298 مصطفى محمد 1108مدحت محمد
ابوالمجد              45001747 ابراھيم 1109اشرف حمزه
متولى                   16013347 سليم 1110كمال فھمى
العزيز           19000097 عبد حسن العزيز 1111حسن عبد
الور                16012454 احمد محمد 1112عالء الدين
السالم                16001495 عبد عواد 1113محمد سعيد
النحاس          45007042 ابراھيم عباس 1114عصام الدين
احمد                09000114 سيد السيد 1115احالم محمد
محمد      18000918 احمد سيد الفتاح عبد 1116مرفت محمد
جوھرى               16008524 يب غر محمد 1117عمر محمد
محمد                   45005822 السيد محمد 1118مصطفى
حنا                      35000101 عزيز حنا 1119يوسف
ابراھيم               16002175 حسن محمد 1120ابراھيم
الدماصى    45004137 على وھبى على محمد 1121حسام الدين
جادهللا                16013292 نيروز 1122رافت تامر
زايد               16007739 السيد ابراھيم 1123ممدوح
حسن                26000069 محمد القادر 1124احمد عبد
الحميد                 16004534 عبد 1125فرج محمدخيرى
عسكر              16012474 سليمان مھدى 1126مھدى غريب
عاشور             16013089 محمود العظيم 1127صباح عبد
على                       45004008 حسن 1128احمد محمد
عالم                09000822 محمد احمد 1129وفاء منصور
يوسف                       26000028 عمر 1130عزه حسين
فرحات                  16009708 الشحات 1131حسين نجاح
الباز                  45007850 على حسين 1132ھند حسن
نصر                16011038 محمد العزيز 1133محمد عبد
حسن                      45009299 حسين 1134احمد جمال
الديب                   26002491 محمد 1135اسالم محمد
هللا            45005298 ضيف احمد الغنى 1136رافت عبد
سعد                 16007753 ابوالسعد 1137ايمان عيد
ابراھيم              34000007 فھمى 1138عماد ابراھيم
يوسف         45000448 المجيد عبد 1139فايزه ابوالفتوح
محمدريان                   18000517 على 1140عصام سيد
مصطفى                  45001813 فرحات 1141فتحى مصطفى



على                   09002127 احمد الدين 1142عال عز
محمد               45007408 الدين نور 1143صفاء محمود
المنعم            26000744 عبد حسن محمد 1144محمد حسن
ابراھيم           45006833 احمد الحميد 1145احمد عبد
محمود     05006993 اللطيف عبد خليل ابو 1146احمد محمد
حافظ                    16006122 على 1147توفيق حافظ
ربيع        45008908 سليمان زكى محمود 1148عمرو فاروق
المعزاوى                  45001707 حسن 1149عطيه راشد
نصر              52005349 بندارى الفتاح 1150زينب عبد
اسماعيل              16009229 محمد حلمى 1151محمد رضا
الحليم       45006266 عبد السميع عبد 1152عبد الحليم
مباشر               45000549 محمد سليم 1153خالد محمد
السيد                    16010956 عثمان 1154ھيثم صالح
االبرازى      16010959 بيومى ابراھيم محمد 1155ابراھيم
محمد                      32000549 حسن 1156محمد احمد
محمد                    45006254 محمد 1157خالد محمد
ابراھيم                 45004962 محمود 1158سمير محمد
ابراھيم              26000871 خليل 1159عادل ابراھيم
محمد                     45006534 ربيع 1160مھا محمد
العزيز          09002394 عبد سيد العزيز 1161محمد عبد
ذكى                    45003295 الشحات 1162احمد محمد
حسن               45007589 الرحمن عبد 1163السيد حسين
محمد            38000425 السيد السيد 1164السيد احمد
سالمه                     45000825 كامل 1165ناجى نجيب
سليمان                32000729 السيد محمد 1166سليمان
حسن               26003355 على االنصارى 1167محمد نبيل
العوضى      09001803 السيد السيد الفتاح 1168خالد عبد
الوھاب           45001887 عبد ابراھيم 1169جمال محمود
احمد                     16006545 محمد على 1170مصطفى
محمد              45006448 الحميد عبد 1171خالد فھيم
الغفار              45008165 عبد محمود 1172ھبه مصطفى
رباح              26000264 مصطفى الحكيم 1173محمد عبد
سعد                 11000224 الحميد عبد 1174اشرف سيد
الحديدى          45007504 محمد سالم 1175احمد اسماعيل
العزيز        45006013 عبد محمدى العزيز 1176ايمن عبد
الحكيم           16004628 علوان الحميد عبد 1177عائشه
محمد               45005818 ابراھيم 1178ايمان محمود



محمد       26000054 العال عبد الشمندى 1179محمد محمود
اسماعيل                16011027 احمد 1180احمد السيد
امين              16011047 فتحى اللطيف 1181ايھاب عبد
ھاشم                   45004778 احمد 1182احمد السيد
حجاج         18001310 الخالق عبد دياب 1183عبد الخالق
مبارك                   16002351 محمد 1184احمد فؤاد
البليھى                   45001282 محمد 1185محمد حسن
يوسف                16000843 محمد حسن 1186عبد المؤمن
عطيه                     16002505 محمد 1187مجدى جمال
احمد                       16009974 عوض ادم 1188صبرى
على                18002896 محمد المنعم 1189فتحى عبد
حسن            05014629 ابراھيم المنعم 1190احمد عبد
حسنين             16009775 احمد حسنين 1191احمد مصطفى
الشافعى        45000390 الدين محى محمد 1192مجدى لطفى
محمد               01014090 المنعم عبد 1193محمد طلعت
محمد                   35000505 احمد 1194ياسر شعبان
على               26000465 الھادى عبد 1195محمد رمضان
شعالن               18002993 محمود حلمى 1196ناصر فوزى
حسن                45000013 الفتاح عبد 1197فتحى فتحى
محمد               45009422 السيد 1198السيد ابراھيم
سالم             18002466 الفتاح عبد 1199راويه محمد
سليمان             45003765 محمد السيد 1200محمد سعيد
ابراھيم      45004253 ابوالخير الجواد 1201فوزيه عبد
هللا          34000850 عبد محمد توفيق 1202كمال محمد
محمود                    45008446 جمعه 1203محمد محمد
ابراھيم                     01013706 1204نوال شعبان
السيداحمد          45001195 الجيد عبد 1205ايمن سليم
شجر         45006729 سالم ابراھيم هللا 1206فريد عبد
ابراھيم                 45004364 فتحى 1207خالد فتحى
على                    16001284 مصطفى 1208ماجده محمد
الشحات                   32000439 محمد 1209احمد عبده
بركات              16011127 العوضى 1210ايھاب المحمدى
ابراھيم               16001027 اسماعيل 1211سامى محمد
متولى       45002901 المنعم عبد الحميد عبد 1212محمود
السيسى            45001018 غنيمى السيد 1213محمد فكرى
السيد                    45002623 محمد 1214سامى شوقى
حسين                     16000042 احمد 1215طارق محمد



طنطاوى             35000842 محمد السيد 1216وليد فتحى
ابراھيم               34001114 دسوقى مختار 1217دسوقى
نجيب                   01002104 لبيب 1218نادر جبران
الطاھر                 53001409 محمد 1219محمد السيد
احمد                19000628 الاله عبد 1220عبده احمد
سويفى           18002126 فرج المنعم عبد 1221عبده حسن
الفيشاوى          16006917 حنفى احمد محمود 1222محمود
المالك             26000555 عبد فيصل 1223وفاء سليمان
بسطوروس                  16012686 يوسف 1224نبيل مكرم
جاد                 45004178 محمد الشفيع 1225سحر عبد
ابراھيم            45009018 الغنى عبد 1226مؤمن احمد
المھندس            18002748 احمد الرحمن 1227صفاء عبد
ربه                 26000277 عبد احمد 1228غاده عادل
احمد                      53000494 محمد 1229عزه حسنى
عليان                    67000026 محمد 1230ناصر سعد
سالم                   13000057 شحتى 1231محمد سليمان
رجب                    16002752 عثمان محمد 1232سادات
الخصوصى              19000304 على على حسن 1233االحمدى
القادر    19000524 عبد هللا عبد الفتاح 1234عادل عبد
يوسف               16008470 العزيز عبد 1235عماد جوده
الجنزورى           45003423 محمد حسين 1236امنيه عرفه
مصطفى          32000165 محمد المصيلحى 1237محمد شعبان
ابراھيم                 16006830 صالح 1238احمد محمد
محمد                36000054 الغنى عبد 1239سعيد محمد
على                       51002637 ناصف 1240فوزى على
مصطفى                    16008985 محمد 1241محمد عبده
ابراھيم                  45000412 احمد 1242عزه عطيه
السيد                 53000146 اسماعيل 1243يسره محمد
كيالوى                 45008442 على محمد 1244ليلى على
محمد               53001511 الحميد عبد 1245محمد سمير
صيام                 19000845 حسن محمد 1246عادل كامل
االعصر                  16007449 سليمان 1247محمد محمد
سالم               18002662 على الباسط 1248احمد عبد
الصالحى      53000803 الحميد عبد العزيز 1249محمد عبد
مسيل          16009057 الشكور عبد شبل 1250عبد الشكور
على              26002242 ابراھيم السيد 1251ابراھيم
البقرى        35000880 سليمان على هللا 1252احمد عبد



السيد                   45006182 صابر 1253تامر ظريف
الطويل        52003987 النبى عبد العزيز 1254عاصم عبد
طلبه                  67000078 جنيدى 1255شعبان بركات
يوسف                53000858 الرحمن عبد 1256امل يوسف
سالم         19000857 السيد الدسوقى 1257نجوى ابراھيم
محمد                 16011205 ابراھيم 1258احمد احمد
زھير           16006375 مصطفى السيد 1259ايھاب بسيونى
بكر                      32000733 السيد 1260محمدھالل
القادر    38000348 عبد هللا عبد الفتاح 1261محمد عبد
طلبه                      16005345 رزق 1262سعد فؤاد
ھاشم               16006729 محمد محمد 1263اسماء محمد
محمد                  28004224 المرسى 1264خيريه صبرى
عجاج                   16000150 متولى 1265تحيات احمد
مينا               19000539 معانى توفيق 1266ميخائيل
حسن                     32000670 السيد 1267رضا مصطفى
ھميله             45007635 محمد ابومسلم 1268محمد على
اسماعيل       45001190 الصادق عبد نبيه 1269احمد محمد
سالم                16011086 سعد سليمان 1270ابراھيم
يوسف                 45007841 منصور 1271احمد الحسينى
الجليل      16000541 عبد نيازى الجليل 1272ايمان عبد
عطيه                 18001354 عوض محمد 1273ناصر محمد
الشمشيرى                32000006 محمد 1274السيد احمد
الخضرى              45006488 محمد صبرى 1275ساره احمد
عثمان                16002689 خالد محمد 1276فھد عيسى
السالم    16012504 عبد العليم عبد مسعد 1277عبد العظيم
السيد                  16010849 محمد 1278محمد فاروق
محمد                      45002062 احمد 1279رضا محمد
الشافعى            06010036 الحميد عبد 1280جمال احمد
اندراوس                45004371 ابراھيم 1281رضا صبحى
مسلم                   16008599 سالمه 1282ربيعه سويلم
حلمى          45007934 العزيز عبد الدين 1283محمد صالح
درويش              45001139 محمود 1284ماجده محمدفوزى
حجازى                18002644 ابراھيم 1285السيد محمد
رمضان                  67000063 محمود 1286محمد محمود
يعقوب         45000253 احمد عثمان لطفى 1287وائل محمد
عطيه                   16003541 الفتاح 1288سعيد عبد
حسن                     16008789 مجاھد 1289جالل بيومى



محمود             09000222 احمد 1290كاميليا اسماعيل
السيد             45009449 الصادق 1291مدحت عمادالدين
دياب                      45007659 على 1292احمد فرج
الحليم              16010357 عبد احمد 1293نادر عزوز
مصطفى                   16011388 عبده 1294عزام محمود
البيلى                 45007399 احمد 1295امينه محمد
عطيه                18002861 هللا عبد 1296محمد احمد
جاد                     28015904 الغريب 1297حسن على
الزيات           53000606 العظيم عبد 1298ناديه فوزى
عصر                  13000168 ابراھيم 1299رضا بسيونى
السالم     16012159 عبد محمد فتحى سعيد 1300عبد الوھاب
الحميد              16004721 عبد الرحمن 1301بوسى عبد
العال              16011504 عبد السيد 1302محمد محمد
جرجس                09000342 ميخائيل سامى 1303الفونس
مصطفى                    16009481 مھدى 1304مھدى محمد
حسن                 26000710 هللا عبد 1305جمال محمد
على                        16003774 حسين 1306صالح حسن
عامر             01011016 ابراھيم محمد 1307محمد صابر
محمد               16012550 مصطفى القادر 1308منى عبد
يوسف                 16012956 ھاشم الشوادفى 1309يوسف
ابراھيم             51001550 العزيز عبد 1310رضا فوزى
شريف      19000896 ابراھيم هللا عبد 1311شاكر ابراھيم
سليمان             01013857 محمد عيد 1312احمد سليمان
حسين                26003548 صالح شوقى 1313سامح محمد
محمد                 45001089 احمد محمد 1314ابراھيم
الحديدى      45005525 الھادى عبد محمد 1315ساميه عبده
سالمه           45006094 احمد على الرحمن 1316محمد عبد
الواحد             53000491 عبد عزازى محمد 1317عائشه
فرج                34000670 الرازق عبد فرج 1318عزيزه
حسين                 45000025 ابراھيم 1319محمد احمد
حسن               16003749 الغفار عبد 1320توفيق محمد
احمد                 35000190 مغاورى 1321فتحى السيد
الحسنين              16012549 محمد 1322محمد الحسانين
حسن                       32000395 على 1323حسن السيد
العزاوى     45009443 محمد ابراھيم على 1324محمد محمود
كفافى             16001769 على اسماعيل 1325سعيد احمد
عفيفى                     18002877 يوسف 1326والء حسنى



عوده                     16013177 حسين 1327محمد عوده
الشوربجى      45008427 مصطفى على احمد 1328ايمان محمد
محمدى                 34000344 حلمى 1329عصام اسماعيل
مكرم                     46000118 زكى 1330وائل محمد
يوسف               45005920 العظيم عبد 1331راندا حسن
سالمه                   32001214 محمد 1332سالمه محمد
مكاوى                     16011589 محمد 1333حسن محمد
الزقزوق          45009631 سليمان الحميد 1334محمد عبد
الزغيبى       26000558 الحليم عبد احمد 1335محمد حسين
جرجس                   09001365 حنا عطيه 1336ابراھيم
الرحمن          01012450 عبد اسماعيل سيد 1337اسماعيل
سبيت                 45001665 محمد السيد 1338عزه على
احمد               16001269 على العاطى 1339احمد عبد
الحى           18000438 عبد محمد محمد 1340ايمان منير
جبر                      16012597 محمد 1341عادل على
محمد      16002138 النبى عبد محمد النبى 1342احمد عبد
السيد                   16000305 رشاد 1343وائل صبحى
عثمان              45000546 محمد هللا 1344نبيله عبد
عقل          16011003 العزيز عبد محمود 1345حازم محمد
الحليم               16010354 عبد احمد 1346سمير عزوز
محمد                  32001118 ابراھيم 1347عالء شحاته
سالمه                    16003346 يوسف 1348محمد محمود
عيد                       45006184 محمد شطا 1349يوسف
القوى               16001713 عبد مسعود 1350فتحى جمال
حسن                      45005865 فوزى 1351محمد رافت
احمد                     16013515 حسن 1352اميمه محمد
حسن                      45004611 يوسف 1353احمد محمد
حسن               45003659 ابراھيم محمد 1354ابراھيم
العز                  38000501 ابو ضيف 1355عادل ابو
محمد                 26000536 ابراھيم 1356اسالم محمد
احمد               16000671 العاطى عبد 1357احمد بدوى
محمد                16009883 عزت الحليم 1358ھند عبد
كمشيش                  18000883 ابراھيم 1359رجب فھمى
العزيز               16012605 عبد على 1360عبده محمد
عسل               45007218 عرفه مصطفى 1361طلعت مصطفى
محمد                   16009364 محمود 1362السيد محمد
محمد                 45005317 سليم محمد 1363ابراھيم



فرج                     18000117 عبده 1364محمد محمود
اسماعيل             16012137 محمد هللا 1365عادل حمد
محمد                     52002720 احمد 1366محمد عطيه
العال              26000404 عبد احمد 1367داليا فكرى
عرابى                45006431 حسن محمد 1368محمد فوزى
محمد         45001670 الرحيم عبد الرحمن 1369احمد عبد
الفتاح             17006436 عبد الطوخى 1370محمد بشير
يونس                   18000331 مصطفى 1371سمير السيد
ابراھيم          45000553 العزيز عبد 1372فاطمه مصطفى
طاھر                   35000086 زغلول محمد 1373زغلول
زيتون               45007237 محمد احمد 1374عبد الغنى
محمد                    16012431 على محمد 1375نريمان
المرسى       26001155 محمد المرسى العظيم 1376عزه عبد
علوان           13000183 احمد الشافعى 1377السيد محمد
حسن        45001510 محمد البربرى العظيم 1378محمد عبد
على                   16011602 السيد 1379خالد السيد
حبشى                     45000628 كرلس 1380ماھر حبشى
على                 16012048 محمد قاروق 1381صالح محمد
يوسف               16006220 محمد محمد 1382زينب محمود
محمد                    32000357 راضى احمد 1383احمدى
حبيش                    12000239 محمود 1384امال احمد
محمد          18002543 الفتوح ابو حامد 1385احمد محمد
نجم               45006854 محمد البديع 1386محمد عبد
حوسو                   16007163 سليمان 1387نجيب احمد
رزق                   16003207 بسيونى 1388عونى السيد
ابراھيم         16009281 عطيه محمد شكرى 1389عبد هللا
مصيلحى         45008669 المقصود عبد 1390ھانى ابراھيم
حامد         32000732 الحميد عبد العاطى 1391احمد عبد
محمد              45002977 الدسوقى 1392احمد ابراھيم
محمد                32000365 حسين الدين 1393ياسر صالح
امين                   38000450 محمد 1394محمد السيد
فروح                    34001324 سعيد 1395احمد محمد
ابوالحسن                    01013333 ابرھيم 1396شكرى
حسن                   16009642 محمد حسنى 1397ابراھيم
احمد                    18000425 حجاب 1398جمال رمضان
رسالن               26000965 الرحمن عبد 1399حسام محمد
الصباح                 26000172 صبيح 1400مسعد سليمان



صالح                   18002888 السيد 1401ھشام كامل
البحطيطى      45002267 محمد احمد فكرى احمد 1402سوزان
احمد        19000899 الغفار عبد الفتاح 1403وائل عبد
عرابى              16006298 المجيد عبد 1404محمد فتحى
السيد                    45004774 محمد 1405محمد نصرت
حواس                     45005633 محمد 1406امال محمد
ياسين                  45005121 محمد 1407محمد السيد
سالم                  45009072 على طلعت 1408على محمد
ابوالحسن           16000759 حافظ محمد 1409عبد الفتاح
رزق              45008117 اسماعيل حسين 1410ھناء محمد
يوسف                      45004270 احمد 1411على حامد
الخالق              32000598 عبد محمد 1412وليد محمد
احمد                     38000225 على 1413احمد احمد
حوبه                  16008734 على محمد 1414على محمد
الحميد              26003170 عبد ممدوح 1415كريم محمد
مكى                     09000173 على 1416السيد محمد
شلبى                     16004604 صادق 1417شلبى صدقى
عمران               16001496 محمد عجيله 1418جمال ابو
محمد            16003393 الستار عبد 1419حمدى ابراھيم
زياده               06000445 حسن العال 1420احمد عبد
دحيه           67000364 محمد فؤاد فايز 1421عادل محمد
محمد            16007478 هللا عبد الرحمن 1422عالء عبد
الكريم                    16006311 عبد 1423احمد حسن
على                      16013533 حسنى 1424عماد محمد
صميده              32000475 المجيد عبد 1425حسين صالح
جاد               01006812 الخالق عبد محمد 1426احسان
مصطفى        45008058 النبى عبد العربى 1427محمد محمد
جمعه         16008260 سريع ابو الصغير 1428احمد السيد
عثمان             45001973 شحاته متولى 1429سعد منصور
حسانين       45003516 القادر احمدعبد 1430عبد القادر
سالمه           16005151 مصطفى السالم عبد 1431عبد هللا
رزق                 45003785 مصطفى ابراھيم 1432محمود
حسن             16004095 سسيد الدين نور 1433اشرف على
غالى         16013393 سعد محمد احمد 1434عبير ابوغالى
بحيرى     18003068 عزب الفتاح عبد عزب 1435عبد الفتاح
جندى               38000298 محمد سالمه 1436عبد العزيز
العاطى         45002327 عبد الرحيم عبد 1437سامح محمد



عطيه              45002533 السيد محمد احمد 1438مصطفى
العزب                   16008135 احمد 1439محمد سالم
حسن                 01002349 الرحمن عبد 1440محمد صالح
المغربى             18001968 حسين كمال 1441حسام حسين
ابراھيم               32000974 خليل 1442ھمت ابراھيم
مباشر               16001241 محمد سليم 1443احمد محمد
احمد                    16000009 محمد عشرى 1444مصطفى
موسى               45003451 اسماعيل ابراھيم 1445موسى
الغفارى                16006925 السيد 1446جمعه امام
العبد           18002352 على العال عبد 1447نجالء شحته
فؤاد                     67000363 فايز 1448منى محمد
سعيد                 45003741 عوض محمد 1449انس السيد
موسى                  16008177 عرفات سعيد 1450ھوايده
الحلو                   11000280 سالم 1451شاكر سالم
السيد       16007802 ابراھيم الرحمن عبد 1452ابراھيم
ھاشم                   45004776 احمد 1453محمد السيد
نخله                  16013300 بسكالس عدلى 1454ممدوح
ابراھيم               16003093 اسماعيل 1455حمدى محمد
غومه                      32000466 غيث 1456نھله محمد
محمد                     16005782 كامل 1457محمد عيد
االنشاصى           45000495 السيد محمد 1458ايھاب محمد
محمد                 45003506 لطفى 1459محمد ابراھيم
بخيت                       35000502 عمر احمد 1460عوض
سالم                     53001015 محمد 1461حسام حسين
اسماعيل              45009139 هللا عبد 1462رشا ربيع
عطيه          06007772 هللا عبد الستار 1463احالم عبد
الليثى           18000857 العزب فھيم 1464زينات ھانم
محمد          45008747 العليم عبد سمير 1465وحيد احمد
زيدان               16006191 محمد 1466فاطمه ابراھيم
حسانين                16001685 على ممدوح 1467الشيماء
معوض                  16004863 ابراھيم 1468سھام ربيع
خلف                    53000688 محمد 1469السيده محمد
الباقى               09000360 عبد محمد 1470محمد جمعه
المعطى          26000032 عبد احمد هللا 1471اكرم عبد
زكى                    38000204 فوزى 1472مكرم ميالد
زقم               16005479 سيدھم محمد 1473عبد العزيز
الرحيم               16008320 عبد مھدى 1474سعيد محمد



محمد                   45000004 انور 1475ايمان احمد
درويش                32000198 حسن العال 1476عماد عبد
محمد              45009652 الفتاح عبد منير 1477مصطفى
شتيوى           35000752 احمد سيد محمد 1478محمد صالح
العال                32000714 عبد 1479شيماء ابراھيم
محمد              16000158 العزيز عبد عاطف 1480محمود
مصطفى                     16003399 محمد 1481على احمد
حسانين                  35000915 احمد 1482حميده محمد
مرسى              32000403 اسماعيل حسن 1483ابو الفتح
محمد               45008935 الشافى عبد 1484محمد محمد
محمد                26002511 الرحمن عبد 1485ھانى فرج
شريف            09001800 هللا عبد فوزى 1486عبد هللا
صقر                16013373 محمد العزم 1487طاھره ابو
مصطفى            16013104 الستار عبد مصطفى 1488احسان
منصور              34000689 عمر الستار 1489ناديه عبد
محمد                   45005260 عنانى 1490ھاله سليم
نصير                       31001398 على 1491سامى فرج
مصطفى             16006403 مصطفى الفتاح 1492محمد عبد
ابراھيم      67000262 اللطيف عبد العزيز 1493سعيد عبد
اسماعيل              45004307 منصور 1494فتحى اسماعيل
مسلم                 16009555 محمد مسلم 1495ابراھيم
بشير                      16009748 صالح على 1496نفوسه
النحاس                  45000312 متولى 1497نجاح محمد
غراب             45004851 اسماعيل عبده 1498ياسر محمد
جبر                     45001050 السيد 1499محمد جبر
اسماعيل                16003532 محمد توفيق 1500محمود
ابراھيم            19000477 الحفيظ عبد 1501ناديه صالح
سليم        16008256 الفتاح عبد محمود 1502عبد الفتاح
حسين                   45005775 سليمان 1503صباح صبحى
شاھين             34000664 محمد العاطى عبد 1504محمود
خميس            16010323 العزيز عبد محمد 1505ابراھيم
محمد                 26000952 رمضان عيسى 1506ابراھيم
حسين               01011330 احمد الرحيم 1507محمد عبد
مرسى               16004736 محمد الباسط 1508نجفه عبد
محمد                   26000535 ابراھيم 1509حسن محمد
عيسى           32000656 اسماعيل عطيه 1510السيده محمد
مصطفى                   34000403 جبر 1511زبيده محمود



شھوان                     16002508 جاد 1512سامى لطفى
سعود                   45004483 على عزت 1513احمد عالء
محمود        26000366 عثمان الدين جمال 1514محمد محمد
حسن                  26000170 عقيد الدين 1515منى شرف
المطلب            18001584 عبد ابراھيم 1516نجوى عابد
بحبح               01006491 الوھاب عبد 1517السيد على
حنضل                  35000103 كامل صادق 1518ابراھيم
الصيفى                  16002293 الطيب 1519فاتن صبرى
محمد              16002411 العزيز عبد 1520سعيد رمضان
حجازى                  11000658 ابراھيم 1521محمد حسن



رقم القطعةكود المنطقةاسم العميلرقم االستمارة
قطب               45007073 محمد المنعم 5519اسامه عبد
حنا                    16005680 سليمان 5520فوزى سرور
هللا    45005931 جاب العزيز عبد فتحى 5521عبد العزيز
جادهللا                 18000445 على 5522فتحيه محمد
المھدى                45006611 محمد 5523ياسر ابوعيشه
حفنى                 53000589 الطنطاوى 5524زينب احمد
فياض            16005321 محمد اباھيم 5525السيد متولى
المنعم  53001439 عبد العزيز عبد الرازق عبد 5526شحاته
حسن عامر  45001145 محمد الدين نور محمد 5527محمد عاصم
احمد              45006362 الجواد عبد 5528احمد محمد
السالم     16013572 عبد المنعم عبد رجب 5529عبد الناصر
السيد                   45000559 مصطفى 5530عطيه محمد
ھاشم                    16007680 عيسوى 5531محمد امين
موسى                    16004762 ربيع محمد 5532محمود
ابراھيم            53000428 محمود الحميد 5533رزق عبد
عرابى              45004278 سليمان محمد حسن 5534محسن
الرفاعى             16004528 ھاشم جامع 5535نجالء ھاشم
مازن          16001103 الرحمن عبد الرحمن 5536صالح عبد
فرج             52006246 الفتاح عبد 5537ريھام فاروق
الشيخ                     16000285 محمد طه 5538مصطفى
موسى                  45005937 محمود محمد 5539ياسمين
الجويلى                  16011953 احمد 5540نصر حافظ
علوه                 16002845 سالمه زين 5541منى السيد
ميره                   16007773 على 5542مكارم محمود


