
رقم القطعةآود المنطقةاسم العميلرقم االستمارة
181ابراهيم محمد ابوالعال جبريل              14002376
محمد                 29007597 صالح 195ابو بكر عباس
العال       14002006 عبد ابوالفضل 1168ابوالفضل محمد
المنعم     14001348 عبد محمد محمد 1164ابوالوفا طاهر
ابودوح          14002267 الرحيم عبد 142ابودوح محمد
الرحيم           14000451 عبد حمدان 1127احمد البدرى
بخيت            14002655 المقصود عبد 1138احمد الطيب
السيد                   14000942 محمد 1110احمد جمال
محمد                  14001531 مصطفى 140احمد دردير
خليفه        14001392 الفضل ابو 128احمد عبد الرحمن
اللطيف 14003210 عبد الفتاح عبد 1175احمد عبد المنطلب
العال           14001595 عبد ابوالفضل 1174احمد محمد
احمد              14001954 المغيث عبد 174احمد محمد
عرفات       14000999 الرحمن عبد محمود 1156احمد محمد
فراج                    14001462 1141ادهم محمد فوزى
شنوده                19000722 زخارى 1115ادوارد فتحى
محمد              14001221 اللطيف عبد 139اشرف احمد
مراد                     14002034 خلف 1176اشرف محمد
محمد                  14000607 احمد 1128السيد محمود
ابراهيم             14001808 العربى 194السيد منصور
احمد            14001883 الشلقامى 162الشلقامى احمد
احمد                  19000752 مرسى 168الليثى شحات
العلكى                 14001013 13امال السيدمحمود
المشنب                 14001126 خليل 1151امال محمود
عثمان                  14000368 حسن 1165امل اسماعيل
الموجود              14002735 عبد 1123امل ثابت احمد
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محمد                      14001714 1187امين على عمر
شيبه             14000663 تمام 167امينه عبد العزيز
المسيح            14000095 عبد 182ايليا فوزى سدراك
محمود                   14002399 129ايمن احمد محمد
خليفه                 14000603 محمود 196ايهاب سباق
بطرس                  14000011 فيليب 148ايهاب عاطف
سدراك                    14001588 1118باسم جالل نصرى
القادر              14002989 عبد سليم 1146بدور عيسى
موسى                    14002811 زآى 131بيشوى شوقى
يوسف                    14001725 محمد 112ثروت آامل
الرحيم       14000773 عبد محمود 12جمال عبد الحميد
العال         14000513 عبد الهادى عبد 198جمال محمد
سويحه              14002176 ارمانيوس 1148جماالت يوسف
توما              14001433 صليب بساده 1111جيمى القس
محمد               14000641 ابوالقاسم 1154حسام محمد
محمد         14000739 اهللا عبد المهدى 119حسام محمد
الدين               14000843 امان رشدى 1122حسن احمد
ابراهيم              14000829 حسن 1159حسن عبد العال
محمد            14003196 اهللا عبد 1112حسنى ابوالمجد
محمد               14000354 حمد المنعم 115حسنى عبد
سالم         19000107 محمد حسين 169حسين عبد الواحد
السيد              14002777 السالم عبد 1158حسين محمد
احمد                   14000303 هريدى 180حسين محمد
رشوان                14002721 محمدين 145حشمت محمود
السيد                14002751 بغدادى 146حمدى السيد
محمود                   14000887 مرعى 124حمدى خطاب
المنطلب            14002923 عبد 1114خالد عبد الحافظ
حسن                     14003018 1182خلف احمد حماده
الرحمن            14003160 عبد على 159خليفه الصغير
مجلع                     14001665 15دافيد حرز جرس
احمد             14001450 الحميد 1121داليا طلعت عبد
فراج             14000656 الحميد 1160داليا عدلى عبد
العال          14002743 عبد على 144دردير عبد العال



محمد                   14002146 يونس 153دعاء السيد
شيحه               14001320 العال عبد 1177رسميه عوض
عيد                   39000036 رضوان 1137رضوان احمد
موسى                 14001240 اندراوس 1104رفعت شوقى
مسعود                  14002566 رؤف 1185روميل رمسيس
عبيد                   14001625 عزيز 143ريمون صبرى
آروته                     14000805 1183زينب سيد حسن
محمود                   14001373 193سحر احمد السيد
القادر        14002425 عبد اللطيف 1131سعاد امام عبد
السيد             14003277 احمد 1109سماح عبد السميع
احمد              14002944 العاطى 118سماح نبيل عبد
الرحمن               14001439 عبد آامل 191سمر حسين
الوهاب           14001375 عبد محمد 199سناء ابراهيم
حنا                     14001131 114سهام فايز راتب
مسعود                  14002831 رؤف 197سوزان رمسيس
الاله           14000073 عبد عمران 1101شيماء ابراهيم
احمد                14000915 ابراهيم 1190شيماء احمد
الشلقاوى              14001488 محمد 1167شيماء محمود
اسماعيل                14002641 محمد 1162صبرى السيد
احمد                  14002180 عثمان 126صفوت جبريل
احمد                 14002039 ابراهيم 1169صالح محمود
حسنين             14002634 امين 127ضياء عبد المحسن
محمد                       14001031 1150طه على شريف
حماد                    14002642 175عادل حماد سليم
مليكه                  14001766 مملوك 155عادل عدلى
مقار                     14000034 متى 1178عادل لطفى
رضوان                  39000078 رضيوى 1119عادل محمد
حفنى                   14000313 عارف 178عارف السيد
الرحيم       14002821 عبد الرحمن عبد 110عاطف مصطفى
محمد              14000449 الباسط عبد 149عامر محمد
جادالرب                14001621 فارس 188عايده صفوت
شحاته             14002309 دياب محمد 1100عبد الباسط
احمد             14002202 احمد 1136عبد الجليل محمود



اسماعيل             11000561 احمد 152عبد الحى محمد
احمد               14002280 هاشم صالح 1116عبد الرحمن
على             14001424 مصطفى 1188عبد العال المصرى
هديه            14003099 محمود مرتضى 1189عبد اللطيف
مازن                         14002120 163عبير ناصر
احمد            14001525 ابراهيم 1129عبيره عبد اهللا
مواس               14000187 اللطيف عبد 165عزت صديق
يوسف                14001901 على 1120عزت عبد الراضى
حسان                  14000693 سهل 1171عزه خلف اهللا
اهللا              14001957 عبد اهللا 1153عزه على عبد
الموجود 14000288 عبد محمد الحفيظ عبد 121عصام الدين
القادر               14002306 عبد محمد 125عصام خلف
السيد                 14002501 محمد 186على ابراهيم
عثمان                    14001623 150على لطفى حامد
مطاوع            14000151 اهللا عبد 113على نورالدين
احمد                    14000710 1113عماد احمد محمد
قرقوس                    14000154 ذآى 1105عماد رياض
سرجه                    14001792 فهمى 189عماد نجيب
عمر                14003336 الرحيم 138عمر محمد عبد
الجليل          14002796 عبد الهرسانى 1173عمرو احمد
بالل               14000371 العظيم عبد 1181عمرو احمد
ياسين               14001701 ابراهيم 1103فاطمه احمد
احمد                    14001130 حنفى 136فتحى بكرى
العال         14000744 عبد عريضمحمود 1125فتحى حسين
احمد                 14002940 عثمان 158فتحيه مصطفى
جاداهللا                  14000245 فرج 1102فوزى عدلى
على                     14002517 مهنى 1144آريمه زآى
حسانين             14003007 محمد 132آمال عبد العال
ابراهيم         14000968 المهدى 1139آوثر عبد الرؤوف
سوريال                 14002767 آامل 111آيرلس داود
محمد                    14001116 محمد 117محسن احمد
عباس                 14002440 احمد 1149محمد ابراهيم
الرحيم       14002432 عبد الرحيم عبد 17محمد السيد



اهللا             14000363 عبد اسماعيل 1179محمد بكرى
الرحمن         14001508 عبد محمد 135محمد جادالكريم
محمد                   14002532 محمود 134محمد جمال
محمد           14001300 الاله عبد محمد 176محمد حسام
حداد                   14002778 محمد 18محمد زآريا
محمد              14002530 احمد 11محمد عبد البصير
الرحمن        14002206 عبد محمد 122محمد عبد الحفيظ
محمد        39000070 الباسط عبد 123محمد عبد الحميد
على         14002529 المجيد عبد 1124محمد عبد الحميد
سلمى             14002395 مبارك 173محمد عبد الحميد
محمد              14002632 محمد 1143محمد عبد المطلب
جوده                 14002783 محمد 130محمد عزالدين
سليم                 14002626 ابراهيم 1133محمد عصمت
اسماعيل          14000854 الموجود عبد 170محمد فهمى
محمود                14002953 البايت 1106محمد محمود
النبى              14002789 عبد محمد 1157محمد محمود
اهللا           14000265 عبد على محمد 156محمد محمود
عارف                    14003074 احمد 1184محمد هاشم
محمد              14002436 النعيم عبد 1126محمد وحيد
احمد                    14001986 جالل 1134محمود احمد
عاشور                 14000916 معروف 184محمود احمد
حسن                   14000208 عثمان 120محمود جمال
الرحمن             14003040 عبد احمد 1163محمود راجح
رسالن                  14001675 محمود 147محمود رسالن
قريش                  09002561 حمدون 1135محمود عاطف
عثمان            36000312 محمد الشكور 1140محمود عبد
محمد                   14000995 ثابت 172محمود محمد
نصار                  14002016 محمود 137محمود محمد
مواس              14002091 اللطيف عبد 1142محمودهاشم
اهللا      14000414 عبد عبدتاهادى 183مدحت ابوالسعود
يونس                    14002575 برعى 164مدحت مرعى
عبدربه         14000615 العادلى الحكم 185مرزوق عبد
على                    14001783 محمود 179مرفت حسين



محمد                    14003212 خليل 1170مروه حارص
فقير                    14002083 احمد 1172مروه خيرى
متولى            14002963 العزيز عبد 187مصطفى احمد
احمد                   14000979 محمد 177مصطفى احمد
محمد                   14003268 على 1161مصطفى السيد
حسانين             14003025 العال عبد 1107مصطفى على
عثمان                 14001913 احمد 1180مصطفى محمود
سليمان                 14001032 صالح 192ممدوح احمد
على                14000349 الرحمن عبد 1117منى ضاحى
شحاته                14000156 1132مينا جمال عطااهللا
على                    14001865 154نادر السيد زعفر
رياضغالى                  14002881 1166نادر صموئيل
السيد                     14001141 على 1130نجيب حسن
داوود                    14000122 19نشات جاد عطيه
محمد              14002096 العال عبد 160نوهى محمود
توماس                    14001333 161هانى فرج داود
فراج                     14002961 عساف 1155هدى حنفى
على                       14002764 141هدى على جمعه
محمد                     39000034 احمد 14هدى يونس
احمد                14001066 محمد عزت 190هشام احمد
على                 14001207 يوسف 1152هشام عبد الحى
عثمان                   14002098 احمد 1108هند محمود
احمد                  14000348 السيد 1147هويدا محمد
عارف                  14000563 امين 151هويدا محمود
سالمان           14002965 الدايم عبد 133وائل خليفه
محمد                    14003126 احمد 116وحيد قدرى
سرجيوس                  14001791 لمعى 171وفيق وجيه
محمد                     14001362 157والء شكر محمود
الاله               14000284 عبد محمد 166وليد رمضان
سالم                   14001169 احمد 1186وليد محمود
الرحيم               14001530 عبد محمد 16يسرى عمر
سليمان                  14001673 يوسف 1145يوسف حلمى


