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2621.51112.511.52417000188000000منازل إدارة بنهابنهاام هاشم عبدالفتاح عبدالسالم حافظ87001

292413.51411.525.516.5000188000000منازل إدارة بنهابنهاامل ابراهٌم محمدى محمد87002

3023.516.513.51326.516.5000178000000منازل إدارة بنهابنهابسمه سمٌر محمد حسن87003

17.522141311.524.514.5000179000000منازل إدارة بنهابنهارشا عبدالفتاح غنٌم دسوقى87004

34.5241013132611.5000209000000منازل إدارة بنهابنهاشفاء عزت عبدربه دسوقى87005

33.51813.513.51225.512.5000208000000منازل إدارة بنهابنهاعائشه لطفى احمد عبدالرازق87006

20.5191311.5920.517000209000000منازل إدارة بنهابنهامرفت صالح سٌد فرج87007

20.523612.5921.512000196000000منازل إدارة بنهابنهامروه نصر جمال عبدالحمٌد87008

1512.5511.57.5194000138000000منازل إدارة بنهابنهامنى متولى حسب النبى متولى87009

28.52511139.522.517000158000000منازل إدارة بنهابنهامها سلٌمان كمال بدوى87010

31.5291514.513.52814.5000208000000منازل إدارة بنهابنهانورا محمد حمدي عوده87011

31.5261815142914000209000000منازل إدارة بنهابنهاهاجر صالح عبدالعزٌز على87012

1814.51327.516000209000000غ31.5منازل إدارة بنهابنهاهاله صبرى حسن محمد87013

23.5291714.514.52914.5000208000000منازل إدارة بنهابنهاهاله عبدالعال نبوى عبدالعال87014

30.5221712.51123.515.5000198000000منازل إدارة بنهابنهاورده جمال محمد مرسى87015

28211512112316.5000188000000منازل إدارة بنهابنهاابراهٌم اسماعٌل ابراهٌم منصور87016

262517.512.5921.517.5000198000000منازل إدارة بنهابنهاابراهٌم الدسوقى عبدالمعتمد محمد87017

302318.511.57.51915000197000000منازل إدارة بنهابنهاابراهٌم الشحات عبده سند87018

261017.51171814000196000000منازل إدارة بنهابنهاابراهٌم امٌن جمعه معوض87019

231218117.518.57000177000000منازل إدارة بنهابنهاابراهٌم عٌد ابراهٌم عٌد87020

1621111282012.5000128000000منازل إدارة بنهابنهااحمد ابراهٌم محمد عزت87021

21.51915.51282013.5000178000000منازل إدارة بنهابنهاعطا عبدالحمٌد عطا محمد87022

21.5211411.57.51916000128000000منازل إدارة بنهابنهااحمد خالد فاروق محمد87023

27.52516.51292116000188000000منازل إدارة بنهابنهااحمد سعٌد عبدالرحمن ابراهٌم87024

222217.5127.519.515000148000000منازل إدارة بنهابنهااحمد سعٌد عبدالعزٌز محمد87025

252119126.518.517.5000158000000منازل إدارة بنهابنهااحمد سعٌد عبدالفتاح سعٌد87026

25.52418.51271917000158000000منازل إدارة بنهابنهااحمد سمٌر محمد زكى87027

162213.51171813000138000000منازل إدارة بنهابنهااحمد صبحى السٌد ابوالعنٌن87028

1917.51711.56.51811000137000000منازل إدارة بنهابنهااحمد صبحى محمدى على87029

242117.5116.517.513.5000117000000منازل إدارة بنهابنهااحمد طه احمد احمد87030

2120161271916.5000136000000منازل إدارة بنهابنهااحمد عبدالباسط السٌد حسن87031

2020.517.51261815.5000156000000منازل إدارة بنهابنهااحمد عبدالباسط السٌد ٌوسف87032

16.517.51611.57.51914.5000138000000منازل إدارة بنهابنهااحمد عبدالرحمن حسٌن عفٌفى87033

242216.51292113.5000168000000منازل إدارة بنهابنهااحمد عبدالكرٌم مصطفى محمد87034

2017.512.511.5920.515000156000000منازل إدارة بنهابنهااحمد عبدربه عفٌفى محمد87035

19.516.517.510.55.51616000128000000منازل إدارة بنهابنهااحمد على ٌوسف عطٌه87036

181416127.519.512.5000136000000منازل إدارة بنهابنهااحمد مجدى محمد احمد87037

17.516.5111161714.5000127000000منازل إدارة بنهابنهااحمد محمد بٌومى غرٌب87038

2220.51511.55.51712.5000118000000منازل إدارة بنهابنهااحمد محمد حامد حسن87039

2016.512126188.5000106000000منازل إدارة بنهابنهااحمد محمد حامد محمد87040

21151410.59.52017000158000000منازل إدارة بنهابنهااحمد محمد حسن محمد87041

2317.51711.510.52217000135000000منازل إدارة بنهابنهااحمد محمد سلٌمان صباح87042

20.51217.51110.521.517000116000000منازل إدارة بنهابنهااحمد مصطفى مصطفى سالم87043

24.51418.511.5920.516.5000136000000منازل إدارة بنهابنهااحمد نبهان عبدالعزٌز نبهان87044

28.516181212.524.517000185000000منازل إدارة بنهابنهااسامه طه امام السٌد87045

26.519.51811132419000186000000منازل إدارة بنهابنهااسامه عبدالفتاح السٌد دومه87046

16.510.51610.512.52314000166000000منازل إدارة بنهابنهااسالم ابراهٌم السٌد محمد87047

22.510.518.51010.520.518000155000000منازل إدارة بنهابنهااسالم احمد جوده فرج87048

2116.518.51211.523.519000147000000منازل إدارة بنهابنهااسالم رمضان محمدي رمضان87049

241918.512.510.52318000157000000منازل إدارة بنهابنهااسالم سعٌد السٌد ابراهٌم87050

25231711.5920.516.5000157000000منازل إدارة بنهابنهااسالم مجدى عبدالمنعم فرج87051

22.51817.51210.522.516.5000128.5000000منازل إدارة بنهابنهااسالم محمد امبابى محمد87052

241917.512.51123.516000138000000منازل إدارة بنهابنهااسالم محمد مدبولى محمد87053

25.518.5161110.521.515.5000178.5000000منازل إدارة بنهابنهااشرف رضا عبدالبارى على87054

242117.51210.522.516.5000176000000منازل إدارة بنهابنهااشرف محمد عبدالرقٌب عطٌه87055



21.511.518129.521.516000176.5000000منازل إدارة بنهابنهااشرف محمد عبدالمنعم مغاورى87056

221918.512.51123.516.5000146000000منازل إدارة بنهابنهااشرف محمد محمد عامر87057

2212.51812.57.52017000177000000منازل إدارة بنهابنهااشرف محى فوزى مهدى87058

17161711102116.5000137000000منازل إدارة بنهابنهاالحسن رضا محمد محمود87059

1919.516.512.57.52018000164.5000000منازل إدارة بنهابنهاالسٌد جوده السٌد سلٌمان87060

291816129.521.519000177.5000000منازل إدارة بنهابنهاالسٌد عربى محمد عراقى87061

19.5713.511.5819.516000198000000منازل إدارة بنهابنهاالسٌد محمد عبدالشافى محمد87062

19.525.515.5117.518.516000178000000منازل إدارة بنهابنهاامبابى محمد امبابى االمٌر87063

20.524171282016000198000000منازل إدارة بنهابنهاامٌر مكرم محمد عراق87064ً

8.58111382114000188000000منازل إدارة بنهابنهااٌمن السٌد على حسانٌن87065

15.57.514.51282015.5000187.5000000منازل إدارة بنهابنهااٌمن دسوقى عامر السٌد87066

191810.5127.519.515000168.5000000منازل إدارة بنهابنهااٌمن عبدالحق هادي احمد87067

2312.51210.57.51814000147000000منازل إدارة بنهابنهااٌمن عبدالفتاح عبدالستار محمد87068

22.511181282016000198.5000000منازل إدارة بنهابنهااٌمن محمد حسانٌن حسن87069

000000غغ000غ0غغغغغمنازل إدارة بنهابنهااٌهاب حازم محمد عبدالعزٌز87070

24201711.5920.517000197.5000000منازل إدارة بنهابنهاباسم عدلً محمد عل87071ً

3219.517.5129.521.518000208.5000000منازل إدارة بنهابنهاباسم وجٌه محمد على87072

28.51917.511.59.52118000198.5000000منازل إدارة بنهابنهاجمال عبدالعظٌم محمد فتح الباب87073

291916.51292117.5000158.5000000منازل إدارة بنهابنهاجمال عبدالوهاب رفاعى على 87074

24.5913.5117.518.516000188.5000000منازل إدارة بنهابنهاجمعه على ٌوسف عطٌه87075

229161171817000198000000منازل إدارة بنهابنهاحازم السٌد عبدالقادر على حسب النبى87076

248.59.511.56.51816000197000000منازل إدارة بنهابنهاحامد عٌد سعد محمود87077

17310116.517.516.5000196.5000000منازل إدارة بنهابنهاحسن السٌد حسن شقاقه87078

251315129.521.517000196.5000000منازل إدارة بنهابنهاحسن حامد حسن محمد87079

18.58.515.512102214000186.5000000منازل إدارة بنهابنهاحلمى عبدالفتاح احمد محمد87080

117.51310.59.52013000205.5000000منازل إدارة بنهابنهاحماده صالح عبدالفتاح متولى87081

2919.5151091915.5000196.5000000منازل إدارة بنهابنهاحماده عبدالباسط محمد السٌد87082

2119.513.59.58.51815.5000196.5000000منازل إدارة بنهابنهاربٌع صابر حب الدٌن موسى87083

28.522.517.510102015.5000197.5000000منازل إدارة بنهابنهارزق عبدالهادى محمد حسن87084

2217.517.510.51020.515.5000197000000منازل إدارة بنهابنهارضا محمد حامد محمود87085

25.58.51410102015000197.5000000منازل إدارة بنهابنهارفاعى صٌاد رفاعى عبدالحلٌم87086

000000غغ000غ0غغغغغمنازل إدارة بنهابنهارمضان ابراهٌم سباعى احمد87087

32.523.518.510.51020.516.5000198000000منازل إدارة بنهابنهازكى عبدهللا عبدالواحد سالم87088

26.51314.510102014.5000196.5000000منازل إدارة بنهابنهاسامح جمعه طه محمد87089

24.512.5148.51018.514000196.5000000منازل إدارة بنهابنهاسامى عبدالغفار عبدالعزٌز سالم87090

2520.51610.51020.515.5000196.5000000منازل إدارة بنهابنهاسعٌد فاروق السٌد سلٌمان87091

24161810.59.52015.5000197000000منازل إدارة بنهابنهاسمٌر الشحات محمد محمد87092

27.519.515.510.51020.515.5000196000000منازل إدارة بنهابنهاسمٌر سعٌد محمد الشاذلى87093

3122.51610.51020.515.5000197.5000000منازل إدارة بنهابنهاشرٌف امٌن سعٌد امٌن87094

2923.515.510.51020.515.5000197000000منازل إدارة بنهابنهاشرٌف سالم منصور سالم87095

27.516.51210.51020.514000197000000منازل إدارة بنهابنهاشرٌف محمد مكاوى محمد87096

27.520151192014000197000000منازل إدارة بنهابنهاشرٌف محمود عباس عفٌفى87097

2621.514119.520.512.5000195.5000000منازل إدارة بنهابنهاشعبان السٌد محمد السٌد87098

2616161192013.5000195000000منازل إدارة بنهابنهاصابر زكرٌا سعداوى السٌد87099

2515.512.510102014000197000000منازل إدارة بنهابنهاصابر سالمان مسلم سالمه87100

2713.512.51110.521.512.5000185.5000000منازل إدارة بنهابنهاصابر عبدهللا السٌد ابراهٌم87101

2013.517126.518.514000147000000منازل إدارة بنهابنهاصالح عبدالكرٌم عبدالداٌم جابر87102

22.51417136.519.515000167000000منازل إدارة بنهابنهاصالح فضلون صالح الدٌن جوده87103

2514.51611.5516.515000177000000منازل إدارة بنهابنهاضٌاء السٌد عبدالمنعم عبدالحلٌم87104

27.516.518106.516.514.5000187000000منازل إدارة بنهابنهاعادل عبدهللا السٌد عبدربه87105

171116.594.513.514000167000000منازل إدارة بنهابنهاعاطف الشحات محمد بحٌرى87106

2313.5171061615000177000000منازل إدارة بنهابنهاعبدالعزٌز محمد صالح الدٌن عبدالعزٌز87107

2114.516.510.5616.515000157.5000000منازل إدارة بنهابنهاعبدالفتاح سعٌد عبدالفتاح عٌسى87108

23.520.5171061615000177000000منازل إدارة بنهابنهاعبدالفتاح محمد عبدالفتاح محمد87109

211415.5761315000157.5000000منازل إدارة بنهابنهاعبدهللا احمد محمد سعٌد87110

22.513.516761315000157000000منازل إدارة بنهابنهاعبدهللا جمال محمد عبدالعال87111



27.514.51676.513.515000187.5000000منازل إدارة بنهابنهاعبدهللا حسنى على متولى87112

20.5151710.5616.515000185.5000000منازل إدارة بنهابنهاعبدهللا عبدالعظٌم فرج ابراهٌم87113

24.51317.511.55.51714.5000176.5000000منازل إدارة بنهابنهاعبدهللا هانى ملٌجى محمود87114

19.514.5161151614.5000147.5000000منازل إدارة بنهابنهاعربى احمد محمد عفٌفى87115

26.51517.57.5613.515000166.5000000منازل إدارة بنهابنهاعرفه احمد محمد مصطفى87116

15.55.513.595.514.514000156.5000000منازل إدارة بنهابنهاعزالرجال على احمد على87117

241517.5961515000177.5000000منازل إدارة بنهابنهاعصام جبر عبدهللا محمد87118

17.51517.58.54.51315000167.5000000منازل إدارة بنهابنهاعصام جمعه سالمه ابراهٌم87119

28.5141810.5515.515000186.5000000منازل إدارة بنهابنهاعطٌه عبده عبدالعال احمد87120

29.515.517.5106.516.515000187.5000000منازل إدارة بنهابنهاعقل عبدالفتاح عقل عبدالبر87121

24.519.5189.5615.516000147000000منازل إدارة بنهابنهاعلى مسعد على ابوشباك87122

25.52017.58.5614.515.5000167000000منازل إدارة بنهابنهاعمر حسنٌن احمد حسنٌن87123

12.514.51776.513.514000146.5000000منازل إدارة بنهابنهاعمرو وجٌه محمد السٌد87124

1116151061612000167000000منازل إدارة بنهابنهاعوض صبحى غرٌب عوض87125

18.520.5188.5816.513.5000167000000منازل إدارة بنهابنهاعوض طلعت عبدربه عوض87126

19171910.57.51814000168000000منازل إدارة بنهابنهاعوض محمد رشاد محمد87127

101813.51081814000167000000منازل إدارة بنهابنهاعٌسى محمد عٌسى محمود87128

2726.517.59.5918.513.5000158000000منازل إدارة بنهابنهافادى رزق اٌوب سعد87129

302318109.519.514000168000000منازل إدارة بنهابنهافوزى مصطفى فاروق مصطفى87130

1813.57.5851312000137000000منازل إدارة بنهابنهاعبدالبر السعٌد عبدالبر الساكت87131

19.523.518.5107.517.516.5000178000000منازل إدارة بنهابنهاكرٌم صالح فهمى على87132

2620.515.59.5817.515000169000000منازل إدارة بنهابنهامحمد احمد حسن على87133

181512.55.56.51214000187000000منازل إدارة بنهابنهامحمد احمد كمال السٌد87134

12.520.518.51071715000168000000منازل إدارة بنهابنهامصطفى محمد حسن سلٌمان جاد87135

15.521.517.51171815.5000188000000منازل إدارة بنهابنهامحمد السعٌد محمود احمد87136

212214106.516.515000168000000منازل إدارة بنهابنهامحمد اٌهاب سعد ابراهٌم87137

1016168.5816.514000148000000منازل إدارة بنهابنهامحمد توفٌق احمد غنٌم87138

2117.517.59.5716.514.5000187000000منازل إدارة بنهابنهامحمد جمال ابوالفتوح مصطفى87139

1820149.5817.514.5000167000000منازل إدارة بنهابنهامحمد جمال على موافى87140

26.522.5179.57.51715000187000000منازل إدارة بنهابنهامحمد حسٌن جوده ابراهٌم87141

26.516.51810.56.51715000178000000منازل إدارة بنهابنهامحمد حالوه احمد عبدالوهاب87142

26211810.56.51711000176000000منازل إدارة بنهابنهامحمد رشاد محمد امام87143

2823.518.511.56.51815000157000000منازل إدارة بنهابنهامحمد سالم ابوزٌد محمد87144

2519.518.5136.519.514000178000000منازل إدارة بنهابنهامحمد سالم ادرٌس محمد87145

20.51718.51310.523.515000138000000منازل إدارة بنهابنهامحمد سعد محمد جاد87146

1416.517.511.5617.514.5000148000000منازل إدارة بنهابنهامحمد عادل عبدالهادى كمال87147

1817.518.512.56.51915.5000137000000منازل إدارة بنهابنهامحمد عباس عبدالعلٌم ابراهٌم87148

15.5161810.57.51812.5000167000000منازل إدارة بنهابنهامحمد عبدالرحمن عبدالمنعم عبدالرحمن87149

1314.518.51161715000128000000منازل إدارة بنهابنهامحمد عبدالرحمن على رمضان87150

7.51517.51161713.500087000000منازل إدارة بنهابنهامحمد عبدالفتاح محمد عبدالفتاح87151

25.517.51811.56.51818.5000127000000منازل إدارة بنهابنهامحمد عبدالمنعم ابو العزم على 87152

16.51616.511.56.51814.5000137000000منازل إدارة بنهابنهامحمد عبدالوهاب رفاعى على 87153

21.5151611.55.51717000146000000منازل إدارة بنهابنهامحمد عبدالوهاب طه عفٌفى 87154

25.5151810.56.51715000146000000منازل إدارة بنهابنهامحمد على جبر على 87155

101116.59.5615.51300095000000منازل إدارة بنهابنهامحمد عمر عبدالحمٌد عمر87156

22.51717.512.56.51914.5000156000000منازل إدارة بنهابنهامحمد فرحات محمد احمد87157

1811151051513000107000000منازل إدارة بنهابنهامحمد مرزوق احمد السٌد87158

15.512.516.510.56.51714000136000000منازل إدارة بنهابنهامحمد ناصر مهدى محمد87159

181415.51171814000136000000منازل إدارة بنهابنهامحمد ٌوسف عبدالغنى حجازى87160

15151411.5718.513.5000106000000منازل إدارة بنهابنهامحمد ٌوسف عبدربه ٌوسف87161

19.52817.5106.516.513.5000136000000منازل إدارة بنهابنهامحمود احمد احمد الحدٌدى87162

000000غغ000غ0غغغغغمنازل إدارة بنهابنهامحمود الشحات عبدالمنعم ابراهٌم87163

26.517.517.5107.517.513.5000147000000منازل إدارة بنهابنهامحمود حامد السٌد دسوقى87164

616.51310.5616.512000116000000منازل إدارة بنهابنهامحمود خالد رزق السٌد87165

17.52017107.517.513000156000000منازل إدارة بنهابنهامحمود خالد محمود احمد87166

8.517138.5715.510.5000137000000منازل إدارة بنهابنهامحمود سامى محمد امام87167



12.51714.598.517.513000157000000منازل إدارة بنهابنهامحمود سٌد محمود ملٌج87168ً

722.515.51071714.5000167000000منازل إدارة بنهابنهامحمود عبدربه عفٌفى محمد87169

12.5271510.5717.514000167000000منازل إدارة بنهابنهامحمود محمد العربً على سالم87170

19.52316117.518.516.5000116000000منازل إدارة بنهابنهامحمود محمد عبدالسمٌع على87171

2023161141516.5000156000000منازل إدارة بنهابنهامصطفى احمد محمد فاروق87172

141116103.513.516000167000000منازل إدارة بنهابنهامصطفى عبدالحمٌد محمد حسٌن87173

131614.5106.516.513.5000156000000منازل إدارة بنهابنهامصطفى محمود محمد محمود87174

29.519.5181071714000157000000منازل إدارة بنهابنهامصطفى هشام عبداللطٌف عبدالحمٌد87175

3.520.512.51181912.5000145.5000000منازل إدارة بنهابنهامصطفً عمر سٌد محمد87176

62211.5107179000167000000منازل إدارة بنهابنهامنصور ابراهٌم محمد سعٌد87177

17.52517115.516.514.5000188.5000000منازل إدارة بنهابنهاهانى فهمى السٌد حسانٌن87178

162414126.518.518.5000177.5000000منازل إدارة بنهابنهاوائل حبٌب فرج عمر87179

101913116.517.515000137.5000000منازل إدارة بنهابنهاولٌد حسنى فرماوى محمد87180

18.525.517.5123.515.516000167.5000000منازل إدارة بنهابنهاولٌد صبرى حسن محمد87181

23.58151161713.5000198000000منازل إدارة بنهابنهاٌاسر احمد دسوقى احمد87182

1812.516.51081813000148000000منازل إدارة بنهابنهاٌسرى احمد على صوابى87183

1615171141512.5000148000000منازل إدارة بنهابنهاحسن عبدهللا محمد كٌالنى87184

2111.517.5117.518.514.5000178000000منازل إدارة بنهابنهاٌوسف شحته ابوالسباع محمد87185

27.51817.5139.522.517000208000000منازل ادارة طوخطوخابتسام حسن السٌد محمد87186

2920.51711.58.52015.5000188000000منازل ادارة طوخطوخاسراء جالل شفٌق حسٌن87187

292117.512.51022.516000208000000منازل ادارة طوخطوخامانى محٌى عبدالسالم ابراهٌم87188

31.5231613102316000208000000منازل ادارة طوخطوخامٌره فوزى السٌد مدبولى87189

3116.51611.5920.515000198.5000000منازل ادارة طوخطوخاٌمان قاسم صابر السٌد87190

3221.51711.59.52116000198000000منازل ادارة طوخطوخاٌه ذكرٌا على اسماعٌل87191

3220.5161192017000198000000منازل ادارة طوخطوخاٌه مصطفى مسع مصطفى87192

3018161392216.5000199000000منازل ادارة طوخطوخخضره حامد سعد عمر87193

30.5221711.59.52116000199000000منازل ادارة طوخطوخدنٌا اشرف الشاذلى محمد السٌد87194

302316.511.51021.515000199000000منازل ادارة طوخطوخرابعه مختار ابراهٌم على87195

26.52014.511.59.52116.5000199000000منازل ادارة طوخطوخرحمه مصطفى كامل السٌد مصطفى87196

29.526.517.511.57.51917.5000189000000منازل ادارة طوخطوخرشا عبدالناصر احمد السٌد87197

352218.512102217.5000209000000منازل ادارة طوخطوخسحر رمضان محمد التمرى87198

31191611102116000189000000منازل ادارة طوخطوخسلمى ممدوح مزروع حافظ87199

38.525.51911.59.52117.5000188000000منازل ادارة طوخطوخسماح عبدالجواد عبدالجلٌل محمد87200

3620.51511102117.5000208000000منازل ادارة طوخطوخسمر زاٌد ٌوسف محمد نبهان87201

272015.511.51021.516.5000207000000منازل ادارة طوخطوخفاطمه الزهراء محمود ابراهٌم حامد87202

32201811.51021.516.5000207000000منازل ادارة طوخطوخفاطمه محسن قطب سعٌد87203

34.52514.512.51022.516.5000198000000منازل ادارة طوخطوخفاطمه محمد بدوى فضل 87204

28.5201611.5920.517000207000000منازل ادارة طوخطوخفاطمه محمود سعٌد مغازى87205

2820.51511.5920.516000187000000منازل ادارة طوخطوخماجده صبحى محمد محمد87206

2017.513.59.5918.514.5000187.5000000منازل ادارة طوخطوخمنار خالد عبدالعزٌز عبدالعظٌم87207

2220.514.5991815000177000000منازل ادارة طوخطوخمنى صدٌق خالد عبدالرحمن87208

2816131192016.5000176000000منازل ادارة طوخطوخمٌرفت جابر ابراهٌم احمد عبدالنعٌم87209

2320.514.5108.518.514.5000167000000منازل ادارة طوخطوخنهى السٌد محمد احمد87210

2616149.58.51813000165000000منازل ادارة طوخطوخنورهان عبدالفتاح اسماعٌل عبدالفتاح87211

242114.510102012.5000157.5000000منازل ادارة طوخطوخنٌره كرم كمال محمد87212

231814.510.5919.513.5000146.5000000منازل ادارة طوخطوخهدٌه علً عبدالعزٌز محمد87213

23.521.514.510.5919.514.5000177.5000000منازل ادارة طوخطوخهند شوقى محمد على87214

19.521.5159.5918.514.5000177000000منازل ادارة طوخطوخهند عاطف عبدالخالق عبدالعظٌم87215

2217.5131192013000157000000منازل ادارة طوخطوخابراهٌم احمد فوزي بدران87216

15.51311.59.5918.512000166.5000000منازل ادارة طوخطوخابراهٌم السٌد عبدالخالق محمد87217

191914991815000125.5000000منازل ادارة طوخطوخابراهٌم صبحى حسن معوض87218

2218.513.510.5919.517000187000000منازل ادارة طوخطوخابراهٌم عبدالغنى حسنٌن عوف87219

25.515.514.51091916.5000167.5000000منازل ادارة طوخطوخاحمد رمضان احمد محمد87220

22.519131091917000177000000منازل ادارة طوخطوخاحمد رمضان محمد اسماعٌل87221

22.515.512.5891716.5000106000000منازل ادارة طوخطوخاحمد رمضان محمد مصطفى87222

23.518.514107.517.516000137.5000000منازل ادارة طوخطوخاحمد سمٌر حسانٌن عبدالعظٌم87223



151612.59.58.51812.5000156000000منازل ادارة طوخطوخاحمد سمٌر محمد عبدالواحد87224

20.516.514.51091913.5000156000000منازل ادارة طوخطوخاحمد صالح محمد عبده87225

1915151081812.5000127.5000000منازل ادارة طوخطوخاحمد عباس عاشور عباس87226

27.51818.511.57.51915.5000177.5000000منازل ادارة طوخطوخاحمد عبداللطٌف عبدالجواد محمد87227

29171311.57.51915000158000000منازل ادارة طوخطوخاحمد عبدالنبى كٌالنى فرج87228

25.5221711.58.52016.5000155000000منازل ادارة طوخطوخاحمد محمد فهٌم محمود87229

2520.512108.518.515000167000000منازل ادارة طوخطوخاحمد محمد محمد على87230

2819.51510.58.51917000168000000منازل ادارة طوخطوخادهم محمد عبداللطٌف احمد87231

23.520.515.59.5817.516.5000168000000منازل ادارة طوخطوخاسامه عبدهللا محمد عبدهللا87232

25.51715.510.5919.517000178000000منازل ادارة طوخطوخاسامه فهمً عبدالجواد عبدالفتاح87233

25.517.516.51492312000197.5000000منازل ادارة طوخطوخاسالم الشافعى محمد امام87234

24.51815.510.56.5179.5000137000000منازل ادارة طوخطوخاسالم دروٌش عبدالهادي ٌوسف87235

25.516.518108.518.518000168000000منازل ادارة طوخطوخاشرف رفعت عبدالعزٌز محمد87236

29201811.5920.517000178000000منازل ادارة طوخطوخالسٌد عبده على على87237

29.519.51811.5920.516000177000000منازل ادارة طوخطوخالسٌد فخرى محمد عبده على87238

2619.51897.516.518000166000000منازل ادارة طوخطوخالسٌد محمد السٌد عبداللطٌف87239

015.5000167000000غغ251815.5منازل ادارة طوخطوخالسٌد محمد سالمه على87240

16.519.5149.5817.517000126.5000000منازل ادارة طوخطوخالسٌد محمد عبدالظاهر فرج87241

24.52118128.520.517000177.5000000منازل ادارة طوخطوخاٌهاب زٌنهم احمد محمود87242

25221811.58.52017000167.5000000منازل ادارة طوخطوخباسم عبدالغنى محمد عبدالغنى87243

261415.5118.519.515000187.5000000منازل ادارة طوخطوخبدر حامد احمد ابوالعنٌن87244

2818.5181192015000197000000منازل ادارة طوخطوخبدرى خالد الشعراوى بكرى87245

29.521.518109.519.516000198000000منازل ادارة طوخطوخبهى قطب ٌوسف متولى87246

2618.514.58.5816.516000116.5000000منازل ادارة طوخطوختامر رمضان بٌومى السٌد87247

26.519169.5817.518000137000000منازل ادارة طوخطوخجابر عبدالحمٌد عبدالرازق ابراهٌم87248

23.521.514.598.517.516.5000137.5000000منازل ادارة طوخطوخجمال عبدالعظٌم احمد عبدالرحمن87249

2214.514981716.5000117.5000000منازل ادارة طوخطوخحسام سمٌر عبدالخٌر محمد87250

1722.5149.58.51814.5000115.5000000منازل ادارة طوخطوخحسام عبدالواحد محمد عبده87251

2020.513.59.51019.514.5000136000000منازل ادارة طوخطوخحسن احمد فوزي بدران87252

16.51911891713.5000126000000منازل ادارة طوخطوخحسن سعٌد عٌسى عبدالعال87253

20.52312.57.5916.516000134000000منازل ادارة طوخطوخحسن على حسن رفاعى87254

241811.5891715.5000136000000منازل ادارة طوخطوخحسن محمد حسن سٌد87255

2820.514.51091916000137000000منازل ادارة طوخطوخحسن ٌوسف ابراهٌم الجعدرى87256

212012.5991817000115000000منازل ادارة طوخطوخحسنٌن محمود حسانٌن خضر87257

1821.512.5891714000136000000منازل ادارة طوخطوخحسٌن سعٌد عٌسى عبدالعال87258

000000غغ000غ0غغغغغمنازل ادارة طوخطوخحماده فتحى احمد مصطفى87259

28.52115991815.5000137000000منازل ادارة طوخطوخخالد احمد محمد احمد87260

20.521.516991815000134000000منازل ادارة طوخطوخخالد احمد محمد منتصر87261

231915.5991812000136000000منازل ادارة طوخطوخخالد علً رزق عل87262ً

2820.514.5891717000128000000منازل ادارة طوخطوخخالد ٌوسف مصطفى على87263

1918.515.51192017000126000000منازل ادارة طوخطوخرامً مسعد ربٌع عبدالمطلب87264

2421.51611102117.5000116000000منازل ادارة طوخطوخرسالن مدكور حموده رسالن87265

1720.514.5109.519.513.5000137000000منازل ادارة طوخطوخسعٌد جمال حسن عمر87266

22.524.514.5108.518.512.5000186000000منازل ادارة طوخطوخسعٌد صبحً حسن معوض87267

23.523.515.51192013.5000166000000منازل ادارة طوخطوخسعٌد محمد سعٌد ابراهٌم87268

1423151091913.5000177000000منازل ادارة طوخطوخشحات مصطفى الشحات مصطفى87269

1521.514.51091912.5000176000000منازل ادارة طوخطوخشرٌف جمال الدٌن خطاب حسن87270

15.52314.5891713000156000000منازل ادارة طوخطوخشرٌف حسن محمود عبدالبارى87271

131411109197.5000156000000منازل ادارة طوخطوخصبحى فتحى حسن احمد87272

20.524.5149.5918.513.5000186000000منازل ادارة طوخطوخصالح اسامه صالح لطفى87273

1422131091913.5000186000000منازل ادارة طوخطوخطارق عبدالحمٌد التهامى شعراوى87274

2122.516119.520.513.5000177000000منازل ادارة طوخطوخعاطف السٌد محمد ابوالعٌنٌن87275

2319.517119.520.515000156000000منازل ادارة طوخطوخعامر عبدالناصر حسانٌن محمد87276

17191510.59.52013000136000000منازل ادارة طوخطوخعبدالفتاح على عبدالفتاح على87277

232115.510.59.52012000166000000منازل ادارة طوخطوخعبدالقوي السٌد محمد عبدالقوي87278

14211410.59.52011.5000164000000منازل ادارة طوخطوخعبدهللا طاهر فتحى ٌوسف87279



1722.514.510.5919.513000156000000منازل ادارة طوخطوخعبدهللا عبدالنبى محمد حسٌن87280

14.5171410.59.52012.5000165000000منازل ادارة طوخطوخعبدالمحسن حسن عبدالمحسن حسن87281

1318.513.599.518.511000166000000منازل ادارة طوخطوخعبدالمحسن عادل عبدالمحسن على87282

19.525.514.510.59.52012.5000166000000منازل ادارة طوخطوخعبدالمعطى نبٌل حامد عواد87283

1324.515.510.59.52012.5000155000000منازل ادارة طوخطوخعبده حمزه عبدالسالم منصور87284

9.5221488.516.511000166000000منازل ادارة طوخطوخعبود عبدالعزٌز محمد المهدى87285

242415.5109.519.513000157000000منازل ادارة طوخطوخعبود عبدالناصر عبدالرحمن حسن87286

21.51315.5109.519.513000148000000منازل ادارة طوخطوخعثمان توفٌق محمود الجمال87287

26.52018.510102015000168000000منازل ادارة طوخطوخعدلً السٌد محمد عبدالحافظ87288

211814.5119.520.511.5000188000000منازل ادارة طوخطوخعطٌه احمد بٌومى عطٌه87289

20.51616109.519.513000147000000منازل ادارة طوخطوخعطٌه بٌرم عطٌه السٌد الطوخى87290

2216.5189.59.51914.5000178000000منازل ادارة طوخطوخعالم عبدالجلٌل السٌد محمد87291

211817119.520.513000158000000منازل ادارة طوخطوخعالم محمد رمضان محمد87292

19.519169.59.51914000157000000منازل ادارة طوخطوخعلى راشد عبدالحلٌم محمد87293

18.51215.58.56.51511.5000156000000منازل ادارة طوخطوخعلى ناصر جمعه خضر87294

21.520169.58.51815000157000000منازل ادارة طوخطوخعماد حسن كمال محمد87295

222216.59.5918.514.5000187000000منازل ادارة طوخطوخعماد هاشم رمضان عبدالعزٌز87296

1618.516.510.59.52013000175000000منازل ادارة طوخطوخعمر ماهر عبدالمفصود عبدالخالق87297

191712.57.5815.512.5000147000000منازل ادارة طوخطوخعمرو طاهر عبدالجلٌل عبدالحلٌم87298

18.51916.510.59.52011000136000000منازل ادارة طوخطوخعمرو نجاح عبدالرسول احمد87299

241716.510.59.52013000156000000منازل ادارة طوخطوخفؤاد محمد فؤاد محمد87300

18.516.515.57.5815.512000157000000منازل ادارة طوخطوخفرحات السٌد فرحات السٌد87301

18.514.5131091911000168000000منازل ادارة طوخطوخكرٌم محمود زكرٌا محمد87302

2421.515.5119.520.513000157000000منازل ادارة طوخطوخماهر صابر عبدالهادي ٌوسف87303

2421171091913.5000157000000منازل ادارة طوخطوخمحسن هالل عبدالفتاح الوكٌل87304

202111991813000147000000منازل ادارة طوخطوخمحمد ابراهٌم بكرى عبدالهادى87305

1415.51099189.5000147000000منازل ادارة طوخطوخمحمد ابراهٌم محمد ابراهٌم87306

2216158.58.51714000146000000منازل ادارة طوخطوخمحمد احمد احمد حسٌن87307

321517.5991813000177000000منازل ادارة طوخطوخمحمد احمد فرج مصطفى87308

000000غغ000غ0غغغ23.515.5منازل ادارة طوخطوخمحمد البكرى فرج خلٌفه87309

2915.5161091913000177000000منازل ادارة طوخطوخمحمد السٌد محمد ابوالعنٌن87310

32.515.514.5891713.5000196000000منازل ادارة طوخطوخمحمد جمعه السٌد عطٌه87311

000000غغ000غ0غغغغغمنازل ادارة طوخطوخمحمد حسن عبدالفتاح عوده87312

3421.5187.5916.514.5000177000000منازل ادارة طوخطوخمحمد رافت محمد محمود87313

28.51917991814000157000000منازل ادارة طوخطوخمحمد رجب السٌد عبدالصمد87314

221115.58.5917.511.5000164000000منازل ادارة طوخطوخمحمد رمضان محمد مصطفى87315

25.516.516.569.515.513.5000136000000منازل ادارة طوخطوخمحمد زاٌد مسلم عبدربه87316

1918158.57.51613000156000000منازل ادارة طوخطوخمحمد سعٌد محمد محمد87317

291816108.518.514.5000156000000منازل ادارة طوخطوخمحمد صبحى امام محمد87318

18.513.578.515.514000146000000غمنازل ادارة طوخطوخمحمد صبحً محمد على87319

311915.59.5918.513.5000167000000منازل ادارة طوخطوخمحمد عدلى حسٌن محمود87320

26.517.514971613.5000167000000منازل ادارة طوخطوخمحمد على محمد على87321

30.5171699.518.513000166000000منازل ادارة طوخطوخمحمد قاسم محمد محمد87322

25.51615.511102113000146000000منازل ادارة طوخطوخمحمد ماهر شحات حسٌن87323

2718.516.5108.518.513.5000176000000منازل ادارة طوخطوخمحمد مختار سٌد عبدالرحمن87324

166.515.55.5813.512.5000136000000منازل ادارة طوخطوخمحمد مسلمى محمد مسلمى87325

211114.57.58.51613.5000206.5000000منازل ادارة طوخطوخمحمد مصطفى محمد السٌد87326

2022.5159.59.51915000197.5000000منازل ادارة طوخطوخمحمود على عثمان رشوان87327

27.5211511.59.52115000196.5000000منازل ادارة طوخطوخمحمود محمد محمود محمد87328

2416.51379.516.514.5000205000000منازل ادارة طوخطوخمحمود ناصر صالح عبدالخالق87329

31.52017.59.510.52014000197.5000000منازل ادارة طوخطوخمحٌسن رزق محٌسن صدٌق87330

29.521.517109.519.515.5000188.5000000منازل ادارة طوخطوخمسعد عبدالراضى السٌد محمد87331

282316.511.59.52117000178000000منازل ادارة طوخطوخمصطفى عبدالنبى محمد احمد87332

2320.513.51091916000198000000منازل ادارة طوخطوخمعوض مسعود معوض حسن87333

15.51412991816.5000135000000منازل ادارة طوخطوخنبٌل محمد نصر رفاعى87334

23.51415.51192016000177.5000000منازل ادارة طوخطوخهادى حمدى معوض عبدهللا87335



31.520.5191192016000208000000منازل ادارة طوخطوخهانى عطٌه هللا عبدالعزٌز محمد87336

27.52117.58.59.51816000208000000منازل ادارة طوخطوخهشام السٌد مرسى السٌد87337

9.59.513.5000187000000غ1919.512.5منازل ادارة طوخطوخهشام دسوقى هاشم دسوقى87338

2721.51610.59.52015000207000000منازل ادارة طوخطوخهٌثم محمد البكرى مغازي احمد87339

292216.5139.522.515.5000207.5000000منازل ادارة طوخطوخولٌد رفٌع محمود محمد87340

24.52015159.524.516.5000196.5000000منازل ادارة طوخطوخولٌد عبدالمعبود حافظ نعٌم87341

262317109.519.516000197.5000000منازل ادارة طوخطوخولٌد محمد كمال عبده87342

17.521.514.599.518.513.5000186.5000000منازل ادارة طوخطوخٌاسر سعٌد عبدالعلٌم محمد87343

2624.5161192014.5000197000000منازل ادارة طوخطوخٌوسف خالد عبدالغنى عفٌفى87344

281514.58.510.51913.5000187.5000000منازل إدارة قهاقهارشا رفاعى احمد نصر87345

27.511.5159.511.52113.5000187.5000000منازل إدارة قهاقهاعناٌات عبدالمنصف محمد احمد87346

26.59.513.59.51120.513000198.5000000منازل إدارة قهاقهافاطمه محمد سلطان محمد ٌوسف87347

27.511.5141210.522.512000178000000منازل إدارة قهاقهانجفه شهبور احمد محمود87348

27.51214.59.59.51912000178.5000000منازل إدارة قهاقهانجوي ابراهٌم سلٌمان محمد87349

22131211.51021.513.5000186.5000000منازل إدارة قهاقهاابراهٌم عبدالفتاح ابراهٌم احمد غراب87350

17.510.513.511.51021.513000177000000منازل إدارة قهاقهااحمد ابراهٌم محمدي عبدالحلٌم87351

27151410.51020.512.5000147000000منازل إدارة قهاقهااحمد جازى محمد عواد87352

2011.512.59112011.5000176000000منازل إدارة قهاقهااحمد حسن فتحً عواد87353

20.512.5148.51119.513.5000186.5000000منازل إدارة قهاقهااحمد دٌاب ابراهٌم عبدالمجٌد87354

18.51513.59.511.52113.5000176.5000000منازل إدارة قهاقهااحمد ربٌع حافظ احمد 87355

2011.512.59112013.5000176000000منازل إدارة قهاقهااحمد زكرٌا احمد دٌاب87356

22.517131211.523.513000166000000منازل إدارة قهاقهااحمد عبدالفتاح ابراهٌم احمد غراب87357

2711.5151211.523.514000176.5000000منازل إدارة قهاقهااحمد محمد سٌد حسان87358

24.51614.512122414000166000000منازل إدارة قهاقهااحمد محمود حسن نصر87359

2412141210.522.510000166000000منازل إدارة قهاقهاامٌر جمٌل محمد محمد87360

26141310.510.52111.5000167.5000000منازل إدارة قهاقهاتامر شهبور احمد محمود87361

26.5171413102314.5000178000000منازل إدارة قهاقهاحافظ ابراهٌم حافظ طوخ87362ً

24.518.51613.51124.513000179000000منازل إدارة قهاقهاحسانٌن محمد حسانٌن محمد87363

1712.514.510.59.52013.5000177.5000000منازل إدارة قهاقهاحمٌد عمرو حمٌد خضر احمد87364

13.51613.510112113000157000000منازل إدارة قهاقهارجب صبحى عبدالخالق عاشور87365

17.519.51712.510.52314.5000187.5000000منازل إدارة قهاقهارجب عٌد عبدالمحسن ابراهٌم87366

17.517.513.513.5922.513000178000000منازل إدارة قهاقهارمضان حسن عبدالسمٌع عرام87367

221714.5129.521.513.5000197.5000000منازل إدارة قهاقهاسعٌد صابر ابرباهٌم احمد87368

13.5101410.51020.512000197000000منازل إدارة قهاقهاسعٌد مصباح محمد شرٌف87369

17.518.51411.59.52112000198000000منازل إدارة قهاقهاشعبان رمضان عبدالمجٌد عمر الزهوي87370

1921.516.512102214.5000198000000منازل إدارة قهاقهاشعبان عبدالعظٌم حسن حسن87371

221616128.520.514.5000207000000منازل إدارة قهاقهاشكري عٌد ناصر محمد عوده87372

241817129.521.516000167000000منازل إدارة قهاقهاصابر علً سالم عوض87373

201316.510102015000178000000منازل إدارة قهاقهاعادل سعٌد عبدالفتاح حسنٌن87374

2120.515.511112215.5000187000000منازل إدارة قهاقهاعبدالتواب احمد عبدالتواب محمد ابوزٌد87375

22.520.51611.512.52415000198000000منازل إدارة قهاقهاعبدالحمٌد احمد عبدالحمٌد سالم87376

252115.51210.522.515.5000198000000منازل إدارة قهاقهاعبدالرحمن شرٌف عبدالرحمن محمد87377

2921.51611.51223.514.5000198.5000000منازل إدارة قهاقهاعبدالرحمن محمد سعٌد عبدهللا87378

221211.510.510.52110.5000177.5000000منازل إدارة قهاقهاعبدالعزٌز محمد حسن بٌوم87379ً

24.514151310.523.512.5000139000000منازل إدارة قهاقهاعبدهللا عبدالرحمن عبدهللا سعد الدٌن87380

23.513.51411.510.52210.5000158000000منازل إدارة قهاقهاعبدالهادي احمد عبدالهادي جاد هللا87381

2610.5161110.521.513000148000000منازل إدارة قهاقهاعالء محمد حامد محمد87382

221315.51110.521.512.5000148000000منازل إدارة قهاقهاعلى صادق شوق محمد87383

20.510151010.520.512000107000000منازل إدارة قهاقهاعماد سعٌد احمد محمد87384

1513.514.510.510.52111000104000000منازل إدارة قهاقهافرٌد شوقً شوقً محمدي87385

20.513151010.520.511000148000000منازل إدارة قهاقهاكمال ذكى كمال محمود سٌد احمد87386

12.513.5141010.520.59000106000000منازل إدارة قهاقهامحمد احمد عباس عبدالعزٌز87387

151112.511102111.5000108000000منازل إدارة قهاقهامحمد خٌري ناجً قصب87388

2215.515.51210.522.512.5000158000000منازل إدارة قهاقهامحمد سعد نصٌر ادم87389

211315.511.510.52213000118000000منازل إدارة قهاقهامحمد سعٌد محمد عبدالمجٌد87390

191313.5109.519.513000157000000منازل إدارة قهاقهامحمد صالح الدٌن مرسً منصور87391



1713139.58.5189.5000107000000منازل إدارة قهاقهامحمد صالح شحات حسٌن87392

20131610.510.52111.5000148000000منازل إدارة قهاقهامحمد عبدالمؤمن محمد السٌد87393

19131511.59.52112000128000000منازل إدارة قهاقهامحمد علً محمد علً محمد87394

21.5131411.51021.511.5000117000000منازل إدارة قهاقهامحمد عماد عبدالسمٌع ابراهٌم87395

17.516121192014000107000000منازل إدارة قهاقهامحمد فوزى محمد دسوقى87396

8.513.511.57.57.5158.500044000000منازل إدارة قهاقهامحمد محمود حسانٌن عواد87397

121313.510.58.51910000106000000منازل إدارة قهاقهامحمد مصطفً فتحً عبدالمقصود87398

1714.511.512.58.52110.5000177000000منازل إدارة قهاقهامحمد ناجى احمد على رزق87399

1514.511.598179000116000000منازل إدارة قهاقهامحمد ٌحً محمد عبدالغن87400ً

18.512.51411102112.5000165000000منازل إدارة قهاقهامحمدي مجدي محمدي السٌد87401

2111.513.5128.520.510.5000103000000منازل إدارة قهاقهامحمود عاطف عطٌه سالمه87402

18111411.59.5211200087000000منازل إدارة قهاقهامحمود قاسم عبدالسمٌع قاسم87403

119.51310.5717.58000105000000منازل إدارة قهاقهامصطفى حمدى محمد شوقى87404

1810.513.511.5819.511000136000000منازل إدارة قهاقهامصطفً محمد عطا ٌوسف87405

19.51014109191100087000000منازل إدارة قهاقهامنصور عبدالغفار منصور مصطف87406ً

16111411.59.52110000116000000منازل إدارة قهاقهاهاشم عبدالكرٌم علً هاشم87407

2111.511.510.5919.51300097000000منازل إدارة قهاقهاٌاسر حسٌنً احمد الدٌبه87408

22.51513.510.5919.51200098000000منازل إدارة قهاقهاٌوسف محمد محمد ٌوسف87409

18.51213911.520.512000147000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوباٌه حسٌن محمد احمد87410

000000غغ000غ0غغغغغمنازل إدارة قلٌوبقلٌوباٌه وائل سٌد محمد87411

2211.513.5811.519.510000167000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبثناء عبدالمطلب محمد متولى 87412

27.513.51513132617000177000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبدٌنا جمال احمد محمد87413

3217.517.51192014.5000177000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبزٌنب على محمد رزق ابوعلى87414

29.513.516.511.58.52016000177000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبسهام رمضان سٌد سلٌمان 87415

3012.517128.520.514.5000177000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبصابرٌن رمضان عبدالصمد عبدالعزٌز87416

2814.5181210.522.516000187000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبفاطمه سعٌد عبدالعزٌز عبدالرحمن87417

26141812.511.52416.5000188000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبفاطمه عادل محمد المرجاوى87418

2513.513.512.57.52016.5000187000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبلطٌفه عبدهللا عبدالقادر عبدهللا87419

24151511.59.52115.5000175000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبابراهٌم جالل ابراهٌم محمود87420

22.513.514.512102216000178000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبابراهٌم سعٌد رمضان احمد87421

1915.51112112315000147000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبابراهٌم علً ابراهٌم جندٌه87422

17.513.51311.510.52214000177000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبابراهٌم عٌد سٌد عباس87423

1712.5119101913000167000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوباحمد اسماعٌل سلٌم على87424

2316141091915000177000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوباحمد اشرف عواض سعداوى87425

24.515.514118.519.515000158000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوباحمد اٌمن صابر محمد87426

2214.515.510.5818.514000187000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوباحمد حسٌن توفٌق حخامد87427

21.515.516126.518.513000168000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوباحمد خٌرى السٌد عمار 87428

000000غغ000غ0غغغغغمنازل إدارة قلٌوبقلٌوباحمد سٌد عبدالوهاب عبدالمقصود87429

13.5138.588.516.515000135000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوباحمد صالح محمد ابو سوٌعد87430

000000غغ000غ0غغغغغمنازل إدارة قلٌوبقلٌوباحمد طارق بٌومى عبدالشافى 87431

17.511.511.597.516.515.5000137000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوباحمد عبدالحمٌد سٌد عبدالحمٌد87432

2316.5169.58.51816.5000167000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوباحمد عبدالعزٌز محمود اسماعٌل 87433

2314.51511102116000157000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوباحمد فتحى صالح محمد 87434

2617.515.510.51222.515.5000156000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوباحمد مجدى سعد عبدالعزٌز 87435

23.515.513991814.5000167000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوباحمد محمد سمٌر محمد87436

15.511.58111916.5000167000000غمنازل إدارة قلٌوبقلٌوباحمد محمد عبدهللا محمد87437

201715.59112017000165000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوباحمد محمود امٌن محمد 87438

2719.5169112018.5000165000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوباسامه عواد امام محمد87439

29.51513.588.516.516.5000168000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوباسالم سٌد محمد سٌد احمد87440

2618.513.58.51119.516.5000178000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوباسالم مصطفى مصطفى جاد87441

22.515.5179.51120.517000177000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوباسماعٌل ماهر ابوسرٌع نعٌم87442

2513.515991816.5000168000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبجمال رمضان على عطٌه87443

20.5151511.57.51915.5000107000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبجمعه عبدالمنعم جمعه الشٌخ87444

32.52117.51110.521.518000187000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبحازم محمد زكى محمد87445

25.517.515.51192016000165000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبحامد عادل حسٌن محمد 87446

2519.515.59.5918.516.5000177000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبحسام حماده محمد سٌد87447



26.513.516911.520.517.5000157000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبحسن عبدالحمٌد اسماعٌل الجمسى 87448

26.519.5178.51018.515.5000167000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبحسن محمد ابراهٌم عبدالنب87449ً

1017.511.512112311000137000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبحسن ناصر حسن ٌوسف 87450

14.518.5149112013.5000155.5000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبحسٌن حماده سالم سلٌمان 87451

7.516.51310.510.52113000187000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبحماده رمضان عٌد محمود87452

21.517.51712.51325.514000176000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبحمدى احمد جمعه سلٌمان 87453

25.513.514.511122315.5000176000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبراندا اسامة بدر السٌد87454

20.514.514.59.511.52114.5000176000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبخالد احمد محمد عوٌس87455

26.515.51510.51424.514.5000177000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبخلٌل مصطفً خلٌل محمد87456

2118.51611142514000166000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبربٌع صالح سالمه سلٌمان87457

171514.510122215000168000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبرضا عبدهللا احمد عاشور87458

20.5161411.51324.515000188000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبزكرٌا شعبان زكرٌا محمد87459

24.5181512142614.5000177.5000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبسامح فهمى عواض عبدالعزٌز 87460

16.51416.511.51425.514.5000187000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبسامى مسعد سٌد محمد87461

2018179.511.52115.5000157000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبسعٌد كمال هاشم احمد87462

14.51813.51213.525.515000146000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبسالمه شعبان متولى احمد 87463

24191710.51323.515.5000178000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبسٌد رضا عبده ابراهٌم 87464

2616.513.511.51425.513.5000167000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبسٌد محمود عبدالعزٌز السرٌاقوس87465ً

16.51613.510.59.52014.5000165.5000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبشعبان احمد عبده عبدالحلٌم 87466

22.516.512.5119.520.514000176000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبشعبان جمعه حسن عمر87467

19191611.510.52215000177000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبشعبان عبٌد مامون زاٌد87468

18.5181712.51123.515000168000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبصالح صبحً سٌد احمد عبدالعزٌز87469

22.523.518.51161715000188000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبصبحى اسماعٌل خلٌل اسماعٌل 87470

21.52116.5115.516.513.5000196.5000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبصبحى سعٌد عبدهللا احمد87471

17201913.51326.516000197000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبصبٌح سالمه حسن ابراهٌم 87472

20.51618.512132515000189000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبصالح رضا السٌد علم87473

24181811132415.5000187000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبضٌاء السٌد حسٌن اسماعٌل87474

000000غ00019غ0غغغ11.5غمنازل إدارة قلٌوبقلٌوباحمد عواض صالح صالح الهلٌلى87475

1615.517.511.511.52314.5000157.5000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبعاصم محمد محمود محمد 87476

15.54.5187121914.5000157.5000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبعاطف احمد عبدالعال محمد87477

1312.5177.51421.516.5000157.5000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبعاٌد صابر عبدالرحمن بدوى87478

241917.511.51425.513.5000177000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبعبدالحمٌد زنهم عبدالحمٌد الفقى87479

20.526191314.527.517.5000177000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبعبدالرحمن على عبدالعزٌز حسن 87480

211916.512.51123.516000128000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبعبدالقادر سمٌر عبدالقادر عفٌفى 87481

21.514.5199.5817.514.5000158000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبعبده محمود فرج حسانٌن87482

24.51818.59.51120.514000188000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبعالء احمد محمد شمس الدٌن87483

22.514.517.5991814000157000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبعماد جمال محمد على 87484

18.513.5171013.523.514.5000177000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبعماد حمدى محمد ابو حسنه87485

21201710.513.52414.5000187000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبعماد حمدى محمد محمود87486

18.520.51811142515.5000188000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبعماد محمود عبدالفتاح مسعود87487

171919914.523.516.5000198000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبعماد مسعد سٌد جاد87488

2019.518.59.513.52312.5000187000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبفاٌق شدٌد علٌوه حسٌن87489

26.51315.51111.522.511.5000167000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبفتحى طه عوض عامر87490

30.512.5141112.523.516000197000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبفتحى محمد نجٌب فتحى87491

278.513.57.59.51714000177000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبمجدى رجب ابومسلم سالم 87492

2610.512.510102012.5000177000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبمحمد ابراهٌم محمد حسن87493

15.5811.595.514.510000116000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبمحمد ابو السعود خلٌل ابراهٌم87494

21.513.511.51110219.5000127000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبمحمد اسماعٌل سلٌم سالم87495

231312.59.59.51914.5000127000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوباحمد مصطفى محمد احمد ابوعرب87496

20.513119.51120.513.5000167000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبمحمد تامر محمد عثمان87497

23.51414.510.510.52110.5000168000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبمحمد خالد ابراهٌم محمد 87498

24.5915.5910.519.514.5000167000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبمحمد ربٌع احمد ابراهٌم87499

289.518.510112115.5000177.5000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبمحمد رضا ابوسرٌع محمود87500

2912.51910112113.5000145000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبمحمد رضا على محمد 87501

258.517.59112012.5000155000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبمحمد رمضان محمد على 87502

258.51710102014000165000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبمحمد سرور عبدالمحسن احمد 87503



241218.51011.521.510000165000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبمحمد سعٌد خلٌفه ابو زٌد87504

000000غ12121400014غغ29.513.5منازل إدارة قلٌوبقلٌوبمحمد سلٌمان احمد محمد 87505

2813.518.59.512.52214.5000125000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبمحمد سلٌمان عبدالحفٌظ محمد87506

29121810.511.52213.5000155000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبمحمد سٌد بكر طلخان 87507

29.513.512.510.51222.515.5000165000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبمحمد سٌد محمد على 87508

2913.516.510.51323.515000145000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبمحمد صابر محمود ابوالجود 87509

12.59.515.51113.524.510.5000156000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبمحمد عادل ثابت عبدالسمٌع87510

13.571310.513.52411000156000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبمحمد عبدالحلٌم ابراهٌم رمضان87511

14.5101611132410000166000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبمحمد عبدالحمٌد محمد الملٌح87512

118.51410.513.52412000165000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبمحمد عصام محمد حسٌن87513

2410.51811142513000176000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبمحمد عطٌه خلٌل منصور87514

248.51811.51425.513000185000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبمحمد على محمود عبدالحمٌد 87515

241019.510142413000185000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبمحمد فتحً خلٌل جندٌه87516

1671711122312000146000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبمحمد فوزى صابر محمد87517

15.591410132312.5000154000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبمحمد كمال كامل زٌان 87518

171012.510.512.52312.5000146000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبمحمد مصطفى سٌد عباس87519

18.58.51410.51020.511.5000165000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبمحمد ناصر محمد كامل87520

15.58.5141213.525.510.5000166000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبمحمد نزٌه على عكاشه 87521

188.51712132511.5000176000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبمحمود حسن عبدالسالم محمد87522

1611.516.512.51325.510000176000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبمحمود سعٌد حسٌن محمد 87523

94.51710.51323.59.5000146000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبمحمود سٌد بدوى سالمه 87524

2911.51912.51325.512000186000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبمحمود سٌد محمد محمد87525

16.515.51912.51325.512000167000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبمحمود سٌد محمود سٌد 87526

16.5131912.513.52612000186000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبمصطفى محمود محمد سٌد 87527

13.51317.51113.524.511000176000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبمصطفً احمد محمد محمد87528

24.51416.511.51324.510.5000177000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبمعاذ فتحً علً مصطف87529ً

241313.513.512.52613000176000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبمعروف سٌد احمد محمد 87530

18.510.512.510.513.5248000165000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبممدوح احمد محمد سلٌمان87531

27.5151411.51425.513000175000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبممدوح عبدالرحٌم حجازى جادهللا87532

2511.513.512.51325.512000166000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبنادر خالد سالم محمد سالم87533

20.511.513.515142917.5000166000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبناصر عبدالباسط علً مصطف87534ً

2615.5191513.528.514.5000186000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبنصر الدٌن سٌد عفٌفً فوده87535

231514.51513.528.514.5000166000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبهانً احمد فاروق احمد87536

2414131513.528.512.5000167000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبهشام حسن محمد حسن 87537

20.5101011.513.5259000157000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبوائل محمد سٌد خالد 87538

18101312.512.52511000155000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبوحٌد رمضان احمد رمضان 87539

22.512.51513142712000176000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبولٌد عمر ابراهٌم علٌوه87540

21.5141413.51326.512.5000176000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبٌاسر عطٌه على ابوبناٌه87541

17.51281012.522.510000166000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبٌحً ابراهٌم محمد ابراهٌم 87542

20.510.511613197000154000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةامٌره عبدالناصر سعد السٌد87543

217.511.54.56.5116000166000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةامٌره محمد محمود ٌوسف 87544

28.51213.56.511.5188.5000186000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةاٌمان حسٌن ابراهٌم عامر87545

27.511.5176.51218.510000186000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةبسمه حسٌن محمد حسٌن 87546

30.512.515.56.59.51610000176000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةجوهره سٌد محمد عزازى 87547

2614.514.57.58.51614.5000176000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةخلود عواد اسماعٌل عواد87548

25.51312.5881610000186000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةدنٌا محمد صبرى مصلحى 87549

156.566.5713.53.5000166000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةسحر ابوالفضل سٌد احمد عرفه 87550

30.514.517.55.5813.512000186.5000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةسماح احمد محمد عبدالرحمن 87551

21.51212.558.513.56.5000176000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةشاهندا عبدالشافً محمد عبدالشاف87552ً

2010.5125.5712.54000175.5000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةشٌماء عبدالعاطى عزت عبدالعاطى 87553

2112.511.56.58.5157.5000176000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةصباح محمد محمد اللبودى 87554

1710145.58.5147.5000175.5000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةعبٌر سٌد محمود اسماعٌل 87555

19121158.513.54.5000175.5000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةعبٌر عبدالهادي رضوان عبدالهادي87556

18.512.595.5611.55.5000166.5000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةفوزٌه صبحى عبدالحمٌد عبدالمجٌد87557

179.51066125.5000155000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمى عبدالعلٌم احمد ابراهٌم 87558

27.510.514.56.5612.511.5000145000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةنادٌه سالمه احمد محمد87559



321112.568.514.511.5000185.5000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةناهد شعبان عبدالعزٌز جمعه87560

2910125.57.5135000175.5000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةنجالء محمد كامل حسن 87561

27.520176.51319.512000174.5000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةنهاد عادل محمود عبدالنب87562ً

12.512.57.5000175000000غ2219.516منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةنورا عبدالعاطى احمد رمضان 87563

23.51185.512.51814.5000155000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةهاله راعً محمد رفاع87564ً

29.513119101914000174.5000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةهبه محمد حنفى ٌوسف 87565

2613.5109.59.51914.5000175000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةوفاء فوزى السٌد محمد 87566

25.516.59.5911.520.514.5000145000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةٌاسمٌن صالح عبدالمنصف ٌوسف87567

25.5189.58.512.52116000145.5000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةابراهٌم حسونه قطب عبدالرازق 87568

2715.511.58122014.5000174.5000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةابراهٌم سمٌر سعد جبران87569

21.51397.512.52011.5000125000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةابراهٌم عبدالعظٌم ابراهٌم محمد87570

22169.5911.520.51400013.53.5000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةابراهٌم محمد ابراهٌم دروٌش87571

000000غغ000غ0غغغغغمنازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةابراهٌم محمد عوده رفٌع87572

2316.510.5812.520.514000124000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةاحمد ابراهٌم عبدالمؤمن محمد 87573

6.5869159000126000000غمنازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةاحمد ابراهٌم محمد ابراهٌم 87574

27119.57.512.52013.5000136000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةاحمد احمد سلٌمان درار87575

24169911.520.59000117000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةاحمد اسامه عبدالرحمن على87576

19.5149.58.513.52213.5000117000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةاحمد جمٌل عبدالحمٌد عبدالرحمن 87577

2916910.513.52413.5000177000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةاحمد حجازى عباس عبدالرحمن87578

23159.59132214000165000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةاحمد حسن احمد على 87579

26.5158.59112014000176000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةاحمد حسنٌن جالل حسنٌن87580

000000غغ000غ101121غغ22منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةاحمد حلمى عبداللطٌف بدوى87581

208.51510112112.5000156000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةاحمد ربٌع احمد حسن 87582

207.513.58.510.51913000156000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةاحمد رضا سٌد احمد87583

23.59.51410.59.52010.5000146000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةاحمد رمضان ابراهٌم السٌد 87584

21916109.519.513.5000158000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةاحمد سلٌمان سعد طنطاوى 87585

16.56.515911.520.513.5000166000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةاحمد سند صالح مصطفى 87586

155.515.57.51118.58000145000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةاحمد سٌد غرٌب محمود 87587

26.514.51612.511.52415.5000196000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةاحمد شعبان صادق احمد 87588

20.59.515.511.511.52313000164000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةاحمد ضٌاء عبدالسمٌع محمد87589

21.512.515.58.51018.514000176000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةاحمد عبدالمنصف عبدالعلٌم سالمه 87590

22.51113.510.513.52412.5000166000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةاحمد ماهر حسٌن عبدالرحمن 87591

22.513.5141010.520.511.5000177000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةاحمد محمد مندوه ابراهٌم87592

20.5813.59.51120.51100017.56000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةاحمد مصطفى عطٌه مصطفى 87593

25.510151311.524.513.500014.55000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةاحمد نزٌه مصلح على 87594

229.514.59.51120.510000187000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةادهم خٌرى عبدالنبى على 87595

2212.514.511.511.52311.5000196000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةادهم ربٌع عبدالرازق على 87596

22.51214.512.511.52410.5000186000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةادهم رزق معروف سالم 87597

2212.515.513122513.5000186000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةاسامه بٌومى حافظ خمٌس 87598

2312.5151312.525.511.500015.56000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةاسامه فاٌز عبدالمنصف شاكر 87599

231011.512.5719.511000146000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةاسالم محمد عبدالسمٌع جعفر87600

17101356.511.512.5000117000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةاكرامى جالل عبدالعال االهدل87601

19.51112.5971615000157000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةانور فؤاد رٌاض ابراهٌم87602

15.51112.58.5715.54.5000127000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةاٌمن سالمه السٌد ابراهٌم 87603

21121269154.5000147000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةباسم عبدالفتاح عبدالمعتمد عوض هللا87604

18119.565.511.57000107000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةبدر كمال خلٌل عبداللطٌف 87605

14.591166.512.57.5000167000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةجرجس عاطف جاد مرقص87606

15.5109.557125000124.5000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةجمال رضا احمد سلٌمان 87607

17.5910.55.56.51211000126000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةجمال عٌد عبدهللا خلٌل 87608

1914.51257.512.512.5000106000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةجمال منصور محمود ذكى87609

21.512.5139.57.51715.5000127000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةحجاب صبحى حامد حجاب87610

141098.5816.56.5000105000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةحسام محمود تاج الدٌن عبدهللا 87611

22.51114.512.58.52115000137000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةحسان انور محمد احمد على 87612

12.5119.577.514.57.5000116000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةحسن فاضل سٌد محمد حسن87613

000000غ5.55.500010غ5.5غ14.510منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةحسن محمد اسماعٌل حسن 87614

20109.56.58.5159000106000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةحسٌن عاطف حسٌن احمد 87615



16.51210561110000105000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةحسٌن عبداللطٌف محمد رضوان 87616

17.5109.55.5813.58.5000105000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةحسٌن على محمد حمادى 87617

11.5968.514.55000106000000غمنازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةحسٌن محمد رشاد عبده87618

1414121310232.500087000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةحسٌن نصر ابراهٌم محمد 87619

15147.511.51021.53000126000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةخالد عبدالمنعم سٌد محمد 87620

1010.51211.510.5223000105000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةرمضان حمدى مصطفى مرسى 87621

2216.5121212245.5000157000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةرمضان سلٌمان عبدهللا محمد87622

171511.51212.524.54000137000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةرمضان عبدالعاطى محمود عبدالرحمن 87623

1612.51311.51223.56000127000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةسالمه محمد حسن محمد 87624

1815.51311.510.5226.5000116000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةسند رجب على سٌد احمد 87625

1111912.512.5251.5000105000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةسٌد حمدى مصطفى مرسى 87626

19.512.512.51312257000125000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةسٌد محمد سٌد مجدى 87627

19.58.58.511.51324.58.5000145000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةشحات محمد محمود ابوحنٌن87628

17.5139.51111223.5000145000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةشرف محمد عبدالوهاب عبدالواحد87629

15137.51213256000115000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةشرٌف فاروق محمد فرحات87630

12.5910138215000115000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةشهاب وائل صالح محمد 87631

12.51091112234.5000135000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةصفوت محمد رفاعى حسن 87632

14.5101211.59.5215000115000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةضٌاء عماد الدٌن على عبدالنبى 87633

1210111311244.5000105000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةطارق سٌد مصطفى عبدالبارى 87634

211111.510.51222.58000135000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةطنطاوى محمد الهادى حامد87635

1611.513.511122312000145000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةطه رزق عبدالعظٌم رزق87636

18.510.59.512.511.5247.5000125000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةعادل فؤاد عبدالحمٌد ٌونس 87637

17.51077.51421.56.5000146000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةعبدالباقى محمود عبدالباقى عبدالعزٌز87638

11.56.57.5813213.5000135000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةعبدالحمٌد السٌد عبدالحمٌد ابراهٌم 87639

20.598811.519.57000143.5000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةعبدالرحمن محمد عبدالعزٌز عبدالستار 87640

208.5107.511.5195000145.5000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةعبدالرحمن نصر محمد الشحات 87641

25.591010.512.5235000146000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةعبدالستار سعٌد عبدالستار ابراهٌم87642

198.5107.51320.55.5000134.5000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةعبدالغنى محمود حسن مصطفى87643

2189.57.510.5186.5000146000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةعبدالفتاح محمد مرزوق سالمه87644

2210.57.59.51322.55.5000165000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةعبدالفضٌل شحته جمعه سٌد87645

321310.5812.520.57000134000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةعبدهللا سٌد محمد جاد 87646

16912.5812.520.54.5000125000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةعبدالمنعم عبدالرحمن محمد محمد87647

23.51012.58.51119.56000165000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةعبدالنبى حسٌن فراج حجازى 87648

2010.577.51118.55.5000145000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةعثمان غرباوى عثمان ابراهٌم87649

251014.510.512.5236.5000166000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةعزت نبٌل عبدالفتاح ابراهٌم 87650

000000غغ000غ0غغغغ23منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةعالء سند صالح مصطفى 87651

1511.5161213255000157000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةعالم فهمى حسن محمد 87652

1310.515.51014244000147000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةعلى عبدالرسول حافظ ابوالنجا 87653

267.512.58.51119.54000157000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةعماد حمدي ٌوسف عبدالرازق87654

2810.510.57.513.5215.5000166000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةعماد محمد حسن قربه 87655

7.5856.5915.55000105000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةعمرو سعٌد عبدالبارى حسٌن87656

10.596.5512176.5000115000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةعواد عاشور عواد عوده 87657

18.57.58413179000126000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةعٌد سعٌد طه سطوحى 87658

9.53.56.54.559.58.5000113000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةفخرى صالح محمد عبدالعزٌز 87659

8.53.59.5410148000105000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةفرج رزق عٌد محمود87660

11672.51214.50.5000114000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةفرٌد محمود فرٌد ابودالى 87661

13.55.55.54.51216.50000125000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةقطب جابر نظٌم محمد 87662

13.56.594.513.5189.5000136000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةكرم محمد محمد محمد قاسم87663

14.5107.54.512.5178.5000136000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةكرٌم عبدالفتاح عبدالمعتمد عوض هللا87664

2.545.54597000126000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةكرٌم عٌد جمعه سٌد 87665

9.55.58.5615217.5000125000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمد ابراهٌم محمد ابراهٌم 87666

3.54.594.51216.56.5000106000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمد اشرف صابر امام 87667

766.5410.514.56.5000124000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمد جالل سٌد احمد منصور87668

23.58.594.511.5169000134.5000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمد حسن سٌد محمد عبدالجواد87669

4.58512178000114.5000000غمنازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمد حفظى احمد محمد 87670

115.584.513.5187000134000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمد حمدان ابراهٌم حمدان 87671



778.54.512.5177000125000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمد سند صالح مصطفى 87672

777.5513187000125000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمد سٌد ابوالنور عبدالعزٌز 87673

9.54.57.54.513.5189000105000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمد صابر ابوالعال السٌد 87674

2469.5513186.5000145000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمد صالح دسوقى فتوح 87675

18.58.51310132315.5000145.5000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمد عبدالسالم عبدالخالق دغٌدى 87676

14.5910.57.51118.514.500013.56000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمد عبدالعال السٌد عبدالعال87677

000000غغ000غ0غغغغغمنازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمد عبدالمطلب سٌد ابراهٌم 87678

5.59.59.55.512.51812.5000125000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمد علً سالم عل87679ً

96.510.51714.5000143000000غ12.5منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمد عونى فتحى ٌوسف 87680

15.59.510.5912.521.515000165000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمد محفوظ عبدالعزٌز عبدالعزٌز87681

10126.54.510.51514.5000124.5000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمد محمود سٌد محمد87682

18.511.58.5411.515.515000136000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمد نصحى عبدالحلٌم رمضان87683

19.511.5127111815000128000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمود جمال محمد احمد 87684

98103.5811.515000115000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمود رمضان شحاته محمد 87685

10.58.51110.51121.515000135000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمود سٌد محمد سٌد 87686

12911512.517.513.5000135000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمود صبحً احمد ٌوسف87687

8108461015000144.5000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمود عبدالحمٌد محمد سلٌمان 87688

15.51095111614.5000156000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمود محمد عبدالعظٌم منصور 87689

797.5910.519.515.5000145000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمود محمد محمد عبدالعزٌز 87690

1597.54.5610.515000145.5000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمود ممدوح حامد اسماعٌل 87691

20.588.556.511.514.5000165000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمود ناصر عبدالرؤف وهبه 87692

14.59145.51116.515000116000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمود نجاح حامد عبدالمجٌد87693

1289.57.511.51915.5000126000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمود ٌحى حسن عبدالغنى 87694

912968148.5000135000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمصطفى ابراهٌم محمود ابراهٌم87695

18.514.51310.5818.510.500013.55000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمصطفى شعبان عرفات عبدالرحٌم 87696

2811.51211.5819.56.5000176000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمصطفى طه ابراهٌم محمدى87697

14.515149.5918.58.5000154000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمصطفى عبدالخالق عقبى احمد 87698

151314.59.59.5198.5000155000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمصطفى محمد امٌن مرسى 87699

9.5141510.5919.59000154000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمصطفى محمود محمد مبارك 87700

10.516.514.58.57.51610.5000164.5000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةنادر نزٌه نصر هللا نٌروز87701

1615.51091912000175000000غمنازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةناصر عبدالعاطى عبدالفتاح عساف 87702

22.515168.58.5179000166.5000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةنصر محمد ابراهٌم محمد 87703

11.51515.5107.517.58000165000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةهشام محمود محمد محمود87704

1511117.5815.59.5000158000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةوائل عوض محمود محمد 87705

181515127.519.510000178.5000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةولٌد بركات احمد بركات 87706

000000غغ000غ0غغغغغمنازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةولٌد صابر محمد محمد 87707

222115.510.51020.514000164.5000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراابتسام اسامه محمود احمد87708

2926.5161412.526.517000197000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرااسماء عبدالعاطى صدٌق عطٌه87709

35301913.512.52617000189.5000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرااالء صالح محمد السعداوى87710

30.527181313.526.518000187000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراتغرٌد صفوت ٌوسف احمد87711

32232013142718000188000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراخدٌجه ثروت عبدالستار عبدالمنعم87712

30.524181312.525.519000187.5000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرادعاء فارس محمد ابراهٌم87713

31282014132719000186.5000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرادنٌا فتحى احمد احمد87714

000000غغ000غ0غغغغغمنازل إدارة غرب شبراغرب شبرادٌنا حمدى على محمد87715

30231813122517000187.5000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرادٌنا عاطف ملٌجى محمد87716

29.522.51813.51124.515.5000187.5000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرارانٌا احمد حمدي محمد87717

32251714.51125.517000186.5000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرارشا رمزى عبدالغفار محمد87718

26.52717.514.512.52717.5000188000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراساره مختار احمد محمود87719

31.528.51613.512.52613.5000186.5000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراسهٌر بدرى محمد محمود87720

000000غغ000غ0غغغغغمنازل إدارة غرب شبراغرب شبراشٌماء نجار اسماعٌل مسعد87721

322819.514132717000177000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراضحى محمد كامل عوض87722

26.526.51914132714.5000197000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراعزه محمود محمود حسٌن87723

24.520.518.514.51226.514000186.5000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرافاطمه محمد مصطفى السمان87724

322919.514.510.52517.5000197000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرافاطمه مصطفى عباس امام87725

232415.511.51324.511.5000166000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرامادونا عادل حنا زكى87726

35.52616.515132815000188000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرامً رافت عبدالعزٌز عل87727ً



3417161313269000147000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرانادٌه اعمر احمد اعمر87728

331515.514132713000187000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرانادٌه سالم محمود حسٌن87729

35.51312.514142812000177000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراناهد عبدالنبى محمد جبرٌل 87730

35.525.516.515142914.5000198000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرانرمٌن مجدى تامر راغب 87731

2919131372011.5000117000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراهند سامى عبدالسمٌع عبدالمجٌد87732

342116.5157.522.511.5000158000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراٌاسمٌن محمد زٌنهم محمود87733

1110.5000106000000غ20.51913.511منازل إدارة غرب شبراغرب شبراابراهٌم اسماعٌل حسن ابراهٌم87734

26.52314.51292112000167000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراابراهٌم هانً ابراهٌم عواض87735

30.51913.51413279000148000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرااحمد سالم عبدالغفار محمود87736

352115.513112413000168000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرااحمد عبدالعظٌم عبدالسمٌع محمد87737

27.5221514.51327.514000168000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرااحمد عبدهللا ابراهٌم ابراهٌم87738

000000غغ000غ0غغغغغمنازل إدارة غرب شبراغرب شبرااحمد محمد السٌد على 87739

332014.514.51428.513000158000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرااحمد مختار احمد محمود87740

3316.510.51411.525.58.5000175000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرااسامه صبرى طلبه على87741

28.58.514.513112411.5000178000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرااسالم ابراهٌم السعٌد منصور87742

34131514.513.52811.5000168000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرااسالم ممدوح عبدالشكور ابراهٌم87743

32.519.514.514112513.5000168000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراالسٌد ربٌع سامى توفٌق87744

31231414.511.52611.5000127000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراامٌر حربى احمد عبدالحافظ87745

2923.515.51313.526.59.5000187000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراامٌر وجٌه اسحاق عوض87746

32.52016.514.51125.513000176000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراانور رشاد عبدالرحمن سمرى 87747

23.521.5141311.524.513.5000187000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراجرجس اسكندر جرجس اسكندر87748

11.515.51312.511.5249000137000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراجمال محمد السٌد شعبان87749

212112.511.51021.511000127000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراحازم طه عبدهللا محمد87750

25.52014.513.513.52713.5000134.5000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراحسام محمد احمد جاد87751

2318.513.512.58.52113000155000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراحسٌن محمد السٌد ابراهٌم87752

28.52012.51292112.5000136000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراحسٌن محمد ثابت احمد87753

282012.5118.519.514000125000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراحمدي احمد عبدالهادي محمد87754

13.518.5912.51022.513000144000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراخالد محمد احمد محمد87755

9.516.511.51292112.5000184000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرارومانى بركات تادرس بسخرون87756

27.517.51214.51327.512.5000145000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراسامح ابراهٌم الحسٌنى ابراهٌم87757

2918.515.513.51528.513.5000165000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراسٌد حسن محمد جاد87758

2517.51212.51426.513000164.5000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراسٌد فرحات عبدالرازق محمد87759

21.51510.513.51528.514000135000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراشرٌف ابراهٌم عواد سالم 87760

1813111112.523.513.5000125.5000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراشعبان خلف جاد خلف87761

3122.516.513.512.52615000167000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراشعبان على عبدالنعٌم السٌد 87762

30817.513.51528.513.5000177000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراعادل سالمه محمد سالمه87763

27.519.51212112313000166000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراعبدالرحمن وائل محمد السٌد 87764

2421131011.521.513000135000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراعبدالفتاح مصطفى اسماعٌل ابوعامر87765

31141412.51325.513000136000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراعبداللطٌف محمد حسن محمود87766

2517.510.512.51224.513000136000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراعصام فوزى حامد محمود87767

2412.51113102311000145000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراعالء سٌد عبدالعزٌز سعد87768

237.5111392211000175000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراعماد عبدالوهاب ابراهٌم منصور87769

24171210.510.52110000165000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراعماد محمود هاشم عبدهللا87770

15.519.59.511.510.5229000164.5000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراعمرو محمد شحاته عامر87771

19.519.511.51210.522.511000164.5000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراكرم حفنى احمد ٌوسف87772

2618.512.512.510.52311000165000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراكرٌم عبدالفتاح فتح هللا فرج87773

22.518.5131210228.5000164.5000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرامجدي خالد عطا عفٌف87774ً

2519.512.51310239.5000186000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرامحمد احمد سٌد عبدالمجٌد87775

281914.511.59.52111000175000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرامحمد احمد عنتر احمد87776

261812.5129.521.510000163.5000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرامحمد اشرف عبداللطٌف محمد87777

1914.510.510.5818.511.5000165000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرامحمد السٌد على مجاهد87778

2120.5128.51018.511.5000165000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرامحمد جابر احمد معداوى87779

2418.51310.51020.512000175000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرامحمد سعٌد ابوزٌد على87780

2719.511.51372011000165000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرامحمد سعٌد رجب عبدالرازق87781

261810.5139.522.511000134000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرامحمد سعٌد علً عطٌه87782

19.515.59.510102011000165000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرامحمد سٌد عبدالغنى مرسى87783



171811.512.51022.511000165000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرامحمد عادل احمد مصطف87784ً

17.51912.511.51021.511000164.5000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرامحمد عبدالمقصود عبدالملك عبدالمقصود87785

24191311.51021.511000145000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرامحمد عالء الدٌن كامل محمد87786

23.51913.511.59.52111000165000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرامحمد عالء عبدالواحد محمد87787

28.515.51110.58.51917.5000165.5000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرامحمد على ابراهٌم على87788

2315.510.59.5918.516.5000156000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرامحمد فرج عبدالعزٌز عبدالوهاب87789

28.516.511.51492319000165000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرامحمد فرج مدبولى محمد87790

131691091918000155.5000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرامحمد فرغلى رضوان حسٌن87791

27171010.5919.518000147000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرامحمد كرٌم طلب امام87792

25179.513.5922.517.5000175000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرامحمد متولً رمضان سعٌد87793

28.515.510.51392218.5000165000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرامحمد مجدى عبدالرسول عبدالعال87794

14101392218.5000166000000غمنازل إدارة غرب شبراغرب شبرامحمد محسن احمد جمال87795

1516.5911.59.52119000154000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرامحمد محمد حسن محمد87796

2116.58.51382117.5000145000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرامحمد محمد حماد عوض87797

2715.58.511.5920.518.5000164000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرامحمد محمد منصور صادق87798

000000غغ000غ0غغغغغمنازل إدارة غرب شبراغرب شبرامحمد محمود محمد محً الدٌن87799

2416.511.51081817.5000135000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرامحمد محٌى حامد ابراهٌم87800

2716.512.510.5919.518.5000166000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرامحمد مختار احمد احمد87801

000000غغ000غ0غغغغغمنازل إدارة غرب شبراغرب شبرامحمد مصطفى لبٌب احمد87802

2615.5131392219.500016.56000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرامحمود سٌد محمد مصطفى87803

20.514.513.5138.521.51500012.55000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرامحمود عبدالرحمن متولً ابراهٌم87804

2315.51213.5821.511000167000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرامحمود عبدالمنعم محمود عبدالغنى87805

3017.513138.521.519.5000166000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرامحمود محمد محمد عل87806ً

2614.51312.5921.519.5000154000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرامحمود محمد محمود بدوى87807

3013.5171111.522.514.5000166000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرامرزوق محمد عبدالشافى السٌد87808

3119.515.510102013000127000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرامصطفى محمد مغاورى محمد87809

2615.512.59.51019.512.500017.56000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراممدوح حسن محمد محمد87810

33.522.512.5119.520.513.5000178000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرامهدي السٌد علً السٌد 87811

2918.510.57.51017.514000154000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرامٌنا معزوز نجٌب رمله87812

27.516.514.59.511.5211100016.56000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراناجى عبدالعال ناجى موسى87813

29.519.5138101811000165000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراناجى ٌسرى ناجى عبدهللا87814

36.517.513.510.511.52210.5000168000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراناصر عبدالجلٌل فرج الطرابٌشى87815

32.516.513.510112111.500016.56000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراهانى على عطٌه محمد87816

3418.513.511.59.52112.500016.56000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراهشام عبدالحمٌد محمود ابوالمجد87817

3520.514.51210.522.514000165000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراوجدي راضً انور النص87818

2416.5119112013.500018.56000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراولٌد حسن مصطفى مصطفى87819

2918.515.510.5919.513000165000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراٌحًٌ بالل نوفل سٌد87820

000000غغ000غ0غغغغغمنازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطرابتسام حسن عفٌفى حسن87821

22.517665.511.56.5000166000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطراسراء سمٌر صبحى عواد87822

19.515.567.55.5136000126000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطراسماء شوقى سٌد امام87823

20.510.54.554.59.55000155000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطراسماء محفوظ خلف محفوظ87824

000000غغ000غ0غغغغغمنازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطراالء عبدالمنعم محمد المهدى87825

26.520.58.546.510.59.5000179.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطرامل احمد تونى متولى87826

261484.56.5116000128.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطرامٌره صبرى محمد رزق87827

2515.57.545.59.56000138.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطرامٌره منصور عبدالحلٌم على87828

2617.5554.59.55.5000178000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطرامٌنه مجدى جالل عبداللطٌف87829

19.5178.54.5610.56.5000178.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطراٌه محروس سٌد سٌد87830

20.517.56.535.58.56.5000147000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطراٌه محمد احمد محمد87831

18.5756.511.56.5000149.5000000غمنازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطراٌه محمد فرج جمعه87832

22.5176.556116.5000178.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطراٌه محمد محمد حسن87833

2416.57.54.5610.56000187000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطراٌه مصطفى محمد عبدالوهاب87834

25.517.584.559.56000147000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطراٌه ٌوسف محمد عبدالظاهر87835

17.53.58410145.5000168000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطرتهانى مصطفى السٌد مصطفى87836

22.5485.510.5166.5000168000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطرجمٌله ابراهٌم محمد عبدالداٌم87837

25311.55.510.5169000168000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطرخلود محمد ابراهٌم احمد87838

284.595.58.5147.5000178000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطررباب احمد على سٌد احمد87839



163105.59.5155.5000168000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطررضا كارم محمود على87840

2259.5510.515.57.5000138000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطررفقه عزٌز فوزى حبٌب87841

21.539610168.5000177000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطررٌهام حسن محمد منصور87842

30410610169000178000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطرزٌنب شعبان جمعه محمد87843

21.548.55.5611.58.5000179000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطرزٌنب محمود فهمى محمود87844

174876138000188000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطرسعاد سعٌد حسٌن الغٌطانى87845

30.56.5106.5915.58000168000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطرسعاد لطفى ابوزٌد على87846

27.510117.5815.59000169000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطرسماح سعٌد حسن مصطفى87847

254669157000137000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطرسناء عبدالفتاح محمود بركات87848

21.54879.516.59000157000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطرشٌماء عمرو محمد محمد87849

22496.5915.58.5000147000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطرصفاء امٌن عبدالعزٌز عبدهللا87850

27.5810.52.54.5710.5000157000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطرصفاء شحات عبدالسالم مجاهد87851

2611.511.53.547.59000167000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطرعبٌر حسٌن على سوٌلم87852

277103.558.58.5000156.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطرعطٌات صبحى حسن عبدالفتاح87853

20.53.5112575.5000156.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطرفاطمه صابر عبدالخالق رضوان87854

274.51034.57.56.5000157000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطرفاطمه محمد هاشم ابراهٌم87855

26.53.59.52.55.585.5000157000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطركرٌمه رمضان عبدالرحمن سالمه87856

162.583582.5000135.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطرمرٌم عبدالرحمن محمد امام87857

21.53.583585.5000155.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطرمنار محمود ابوالفتوح عبدالمنعم87858

2159.52.557.56000147000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطرمها سمٌر مصطفى محمد87859

22.51.58.53588.5000165.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطرمٌرفت امٌن احمد عبدهللا87860

234.510.53474000155.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطرنبٌه فوزى زكى بٌومى87861

255.51235.58.57.5000146.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطرنهى صبحى محمد احمد87862

19.5610.53586.5000145000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطرنورا صابر محمد المهدى87863

172.59.53473.5000166.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطرنوره ٌوسف عبدالمجٌد ابو لٌله87864

5.50.56.504.54.53.5000114.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطرهاجر محمد عبدالفتاح شحاته87865

13.51.583585000115000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطرهدى محمود الهادى عبدالفتاح87866

18.539.53586000106000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطرهٌام عبدهللا عثمان سلٌمان87867

1714147.5815.513000135000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرابراهٌم احمد محمود فوده87868

201614.57.5714.510.5000145.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرابراهٌم صالح ٌوسف ٌوسف87869

29.518188.5816.516000155.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرابراهٌم محمد متولى ابراهٌم87870

221815.577.514.514000135.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرابراهٌم محمد مصطفً محمد87871

18.51410781511000133.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرابراهٌم محمود سلطان محمد87872

15.518137.58.51611000153.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرابراهٌم مصطفى احمد ثابت87873

211515.5881613.5000164.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرابراهٌم منٌر عبداللطٌف محمد87874

23.51816.58.58.51714.5000157000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرابوالمعاطً عبدهللا محمد عل87875ً

2512.5117.59.51714000154.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد الحسٌنى محمد عبدالباقى87876

2115.5158101815.5000154.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد السٌد احمد عواد87877

11.5111379.516.513.5000145000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد السٌد عبدالخالق محمد87878

2319148101815.5000155.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد انور محمد محمود87879

19.516.5167.51017.513.5000175.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد جمال السٌد عبدالسالم87880

2017.5167.51017.514000145000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد جمال سعٌد عبدالمجٌد87881

1815.58101813.5000155000000غمنازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد حامد عبدالحمٌد محمد87882

201814.57.51017.515.5000165000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد حسن عبدالسمٌع عابدٌن87883

22.514.515.58101814000176000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد حسٌن رفاعى حسٌن87884

2821.519.59101917000165.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد حسٌنى شفٌق عبٌد87885

18.512.513.57.51017.515000155000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد رافت السٌد عبداللطٌف87886

1516.51010.59.5206.5000175000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد سعٌد احمد السٌد87887

211515.510.51020.513000145000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد سعٌد سٌد حسن87888

22.54.5169.510.52012000195000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد سالمه جوده ابوطالب87889

25713811.519.514.5000155000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد سمٌر محمد سالمه87890

27.51315912.521.515.5000195.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد سمٌر مصطفى حسٌن87891

2611158.51220.515.5000165.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد سٌد عزت عبدهللا عامر87892

2112.516812.520.513.5000175.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد شحته محمد السٌد87893

000000غغ000غ0غغغغغمنازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد عادل عبدالفتاح عٌد سٌد87894

2313.5148.511.52015.5000145000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد عاشور احمد محمد87895



25.513158.512.52115.5000185000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد عاطف زكى محمد87896

3013168.512.52114.5000197000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد عامر احمد محمد87897

3111168.512.52114.5000195000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد عبدالعظٌم المنوفى محمد87898

281315.58.51321.514.5000195000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد عبدالمطلب احمد عبدالمطلب87899

2212158.512.52114.5000165000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمد عبدالناصر احمد عبدالفتاح87900

000000غ01400019غغغ2910.5منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد عبدالنبى محمد امام87901

301317811.519.515.5000195000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد عبدالنبى محمود عبدالنبى87902

251317810.518.513000194000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد عبدالوهاب محمد عبدالحمٌد87903

23.51214.58122013.5000165000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد عصام عٌد محمود87904

25.51315.58.511.52012.5000175000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد على سالمه على87905

000000غغ000غ0غغغغغمنازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد على محمود عبدالعاطى87906

29.513.515.58101813.5000175000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد كمال سند راشد87907

27.512158.51018.512000196000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد لبٌب محمد حموده87908

000000غغ000غ0غغغغغمنازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد محروس عبدالعزٌز عبدالحسٌب87909

201514.58111911000185000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد محمد ابراهٌم حامد87910

14.51614.57111811000145000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد محمد ابراهٌم عبدهللا87911

1714.51410122211000176000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد محمد السٌد محمد87912

231716.57.511.51912000186000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد محمد عبدالظاهر ضٌف87913

181616.57.51118.512.5000176000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد محمد ٌوسف ٌوسف87914

2718.516.57.51219.512.5000177000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد محمود احمد عبدالرازق87915

19.516.516.57.51219.512000156000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد محمود احمد عبدالصمد87916

1717147.51017.511.5000155000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد محمود عبدالغنى سالمه87917

25.5111910.51222.515000175000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد محمود محمد داود87918

1718.516.58111914.5000166000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد محمود محمد محمد87919

2014.515.58.51119.511.5000157000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد هاشم محمد هاشم87920

1715.512711.518.512000154.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرادهم محمود محمد اسماعٌل87921

151316.58.511.52011000156000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراسامه شوقى حمزه عواد87922

141714.58111911000185000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراسالم ابراهٌم عبدالمنعم محمد87923

1416.513.5711188.5000135000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراسالم احمد عبدالمقصود رمضان87924

121214.5710179.5000174000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراسالم احمد عوض احمد87925

2111.513.5812.520.510000156000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراسالم احمد محمود عبدالرحمن87926

231314.57.51219.512.5000186000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراسالم السٌد السٌد ابراهٌم87927

2216.5168.512.52112000166000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراسالم عبدالرازق محمد عبدالرازق87928

2112128101810.5000156000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراشرف سعٌد محمود عٌد87929

215.59.58.51220.513000176000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرالسٌد سعٌد سٌد محمد الخصوصى87930

2112.512.51010.520.513000188000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرالسٌد سمٌر احمد مهدى87931

25.513.515.510112114.5000155000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرالسٌد عبدالعظٌم السٌد محمد87932

2012.5131010.520.515000148000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرالسٌد محمد السٌد عبدالهادى87933

19.5139.510.52014.5000156000000غمنازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراٌمن السٌد كامل حسٌن87934

20.512.512.59.51221.513.5000146.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراٌمن رضا محمد محمد87935

1916.5129.511.52114.5000148000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراٌمن عزت محمد عبدالحلٌم87936

16.513.512.510.5919.513.5000146000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراٌهاب حامد السٌد عٌسى87937

2414.51311102113000177000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراٌهاب وجٌه احمد عٌد87938

1716.515.59112015000145.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطربالل احمد محمود احمد87939

2218.5151091915000146.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطربالل ناجح عبدالشافى محمود87940

18.58.5121012.0522.0513000157000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطربهاء محمد مظهر عبدالعزٌز87941

1912.5108.511.5209.5000144000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرتامر ابراهٌم سند فرغل87942ً

23.517.514.59101913000177.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرتامر سعٌد محمد دٌاب87943

2015.5121192010.5000148000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرتامر سعٌد محمد عٌد87944

20.513.51810.51020.510.5000146.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرتامر محمود عبدالعزٌز محمد87945

2516.5199.5817.514.5000177.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرجمال رزق عبدالرازق حسن87946

2013.515911.520.514000147000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرجمال عبدهللا مكً عالم87947

2014.516.59.58.51814.5000157000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرجمعه السٌد متولً ابراهٌم87948

22161311.511.52314000147.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرحازم سٌد عبدالنبى عبدالحلٌم87949

1914.51510.51323.515000147.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرحازم محمد عبدالفتاح حافظ87950

2212.5138.511.52015000138000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرحسن امٌر محمد السعٌد87951



22.513.513.59.51221.513000126000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرحسن سٌد محمد محمد87952

279.513.59.51221.512.5000106000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرحسن مجدى حسن السٌد87953

2813.513.59122112.5000127000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرحسن محمود مرشد محمد87954

26.515.513.59.511.52113.5000106000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرحسٌن امٌر محمد السعٌد87955

281413.59.51120.513000105000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرحسٌن سعٌد حسٌن عبدالعزٌز87956

2613.513.59122112.5000126000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرحسٌن مجدى محمد سالمه87957

2813.5149.51221.513000116000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرحماده بكرى مرزوق محمد87958

2713159122113000136000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرحماده محمد عزب احمد87959

191013.59.511.5217.5000156000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرحمدان خالد سعٌد احمد87960

2513149.51120.512.5000149000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرحمدى عبدالحلٌم فؤاد عبدالرازق87961

24.513.5149.51221.513000128000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرخالد احمد حسن علٌوه87962

27.512139.51221.59.5000136000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطررضا السٌد محمد دٌاب87963

13.59.511.5219000115000000غ25.5منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطررفعت محمود السٌد الوكٌل87964

27.51213.59122112000116000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطررمزى محمود احمد عبدالهادى87965

27.513.513.5911.520.513000126000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرسالم سعد الدٌن سالم السٌد87966

000000غغ000غ0غغغغغمنازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرسعٌد احمد حبٌب سلٌمان87967

21515.59.57.51711.5000137000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرسعٌد عبدالحلٌم سعٌد ابوطالب87968

29.512.51411.57.51912000148000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرسالمه محمود عبدالمطلب احمد87969

1781510.57.5189.5000118000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرسلٌمان حسٌن سلٌمان عواد87970

21.58171382110000117000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرسمٌر عبدالنبى محمد عبدالظاهر87971

17516.597168000127000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرسٌد على مصطفى عبدالرازق87972

15.56.512.58.57.5167.5000106000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرسٌد محمد محمود عرفه87973

18.5715.51282010.5000146000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرسٌد نبٌه سٌد مهدى87974

24816.51181912.5000158000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرشحات سعٌد شحات سٌد87975

16714.59.57.51711000144.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرشحاته ابراهٌم حسنٌن شحاته87976

2410.51811.57.51910.5000165000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرشحته عبدالنبى كمال زكى87977

23816.587.515.510.5000144.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرشحته عبدالنبى محمد عبدالعزٌز87978

18.57.517.57.57.51510.5000146.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرشرٌف محمود محمد محمود87979

24.591997.516.511.5000187.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرشعبان صابر محمود سالم87980

18.55.51687.515.510.5000136000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرشهاب صابر عبدالفتاح سٌد87981

000000غغ000غ0غغغغغمنازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرصابر محمد عبدالعظٌم عبدالسمٌع87982

154.511.56.56.5137.5000134.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرصبحى صالح السٌد عبدالرازق87983

1981712.57.52010000174.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرصبحً احمد محمود هزاع87984

206.515.5108.518.511.5000167000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرصالح السٌد صالح محمد87985

19.58161282012.5000176000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرضٌاء صبرى عبدالسمٌع محمد87986

14101311.5920.55000155.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرضٌاء وجٌه سالم عبدالباقى87987

251514.513.511.5258000135000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرطارق سعٌد ابراهٌم امام87988

23.5141487156.5000146000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرطه حسٌن عواد بٌومى87989

251114.59.51322.51000096.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرعاشور السٌد عبدالحمٌد عبدالنب87990ً

279.5159122113000147.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرعاطف محمد حسٌن الصفتى87991

1810.514.57613500096000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرعبدالباقى هشام مختار محمد87992

12.589.584121000124.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرعبدالجلٌل احمد عبدالجلٌل محمد87993

20.514158.510.5198000125000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرعبدالحمٌد عادل عبدالحمٌد محمد87994

21.51514.58.5816.54.5000106.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرعبدالرحمن عامر عبدالصمد عامر87995

241314.58.58.5176000166000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرعبدالرحمن عبدالرؤف رفاعى سٌد87996

32.513.51611.51122.510000166000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرعبدالرحمن عبدالغنى سٌد احمد87997

131012.59.55.5152000144000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرعبدالرحمن محمد على محمد87998

14811108.518.56.5000125000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرعبدالعزٌز عزت عبدالعزٌز حسن87999

1913.51412.51022.510000104.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرعبدالفتاح محمد السٌد عبدالحلٌم88000

22.513.514.511.51425.58.5000146000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرعبدهللا احمد صادق محمد88001

23.514.513.513132611.5000187000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرعبدهللا عادل محمود اسماعٌل88002

261313.513.51124.56000166000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرعبدهللا عزت عبدالمجٌد قاسم88003

2812.51613.51326.510000176000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرعبدهللا عٌد حمد سالمه88004

21.5101412.510.52313000146000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرعبدهللا محمد الجوهرى عبدهللا88005

25121412.59.52210000157000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرعبدهللا محمد السٌد محمود88006

25.518.51311.51324.512.5000177000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرعبدهللا محمود احمد احمد88007



2717.513.510.51323.513.5000196000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرعصام سمٌر السٌد محمد88008

241513.512142612.5000176000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرعالء عاطف عجٌب عاٌد88009

25.51413.51112.523.513000197000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرعالء ولٌد رجب مصطفى88010

20.513.513.51212.524.513000177000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرعلى حسن سٌد على88011

19.51213.58.512.5219000169000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرعلى صالح على حسن88012

18.514.513.51010.520.513000147000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرعماد جمال عبدالحمٌد عبدالرحمن88013

16.515.513.5913.522.512.5000156000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرعماد حمدى السٌد محمد88014

1616.513.51113.524.512000166000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرعماد عبدالسمٌع حسن سالم88015

20.516.513.510142413.5000206000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرعمرو احمد محمد احمد88016

26.514.513.511.51425.513.5000185000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرعمرو خالد رزق عبدالعظٌم88017

3014.51312142613000156000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرعمرو زكى عبدالحافظ مرسى88018

25.5149.510.512.52313000196000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرعمرو على محمد على88019

30.511.513.510.51424.513.5000187000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرعمرو محمد خلٌل سنجر88020

291813.51213.525.512000207000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرعٌد عطا عٌد حسٌن88021

19.515.513.510102013.5000197000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرفتحى اشرف فتحى عبدالمؤمن88022

23.5913.511.512.52411.5000176000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرفهمى محمود فهمى مصطفى88023

2712.51411.512.52413.5000176000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطركرٌم السٌد سٌد محمود88024

2810.51312142613.5000176000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطركرٌم رافت عبدالنبى عٌد88025

191213.59.51322.512000146000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطركرٌم محمد عبدالنبى خاطر88026

17.511.51410142411.5000185000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطركرٌم نبٌل محمود غرٌب88027

15151410.51424.511.5000135000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطركمال ابراهٌم كمال عبدالعزٌز88028

9.5911.59.51221.513000125000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمجدى احمد محمد مصطفى88029

2317.514.510122212.5000166000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمجدى طلبه فؤاد طلبه88030

16.516.5149.512.52212000186000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمجدى محمد احمد عفٌفى88031

2415.514.510.51121.511000156000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحب الدٌن عبدالعال سٌد ابراهٌم88032

18.51714.51112.523.510.5000167000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمد ابراهٌم بٌومى عبدالعظٌم بكر88033

15.51613.510112110000185000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمد ابراهٌم صالح عزب88034

13.51414.59.51120.511.5000175000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمد ابراهٌم عبدالبارى على88035

9.5141410.51121.511000155000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمد احمد ابراهٌم محمد88036

2915.514.511142513000187000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمد احمد محمد عبدالعزٌز88037

6.514.514.59.511.52112000175000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمد احمد محمود حسنٌن88038

14.51014.511122310.5000175000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمد احمد محمود طرابٌه88039

8.515159.510.5209.5000176000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمد احمد موسى ضٌف88040

25.51614.510.512.52312.5000186000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمد اشرف احمد عبدالظاهر ضٌف88041

241315.5119.520.513000185000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمد اشرف حسن عبدالمؤمن88042

16.513.515.59112014000146000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمد السٌد رضوان على88043

24.5111599.518.513.5000147000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمد السٌد عبدالعزٌز عبدالعاطى88044

18.5151511.51021.514.5000176000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمد جمال سالم السٌد88045

161614.51111.522.513000176000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمد حسنى محمد السٌد88046

22.51515119.520.513000176000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمد حمدى عبدالغنى سالمه88047

151614.59.59.51913000166000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمد خالد صبحى محمد88048

211715.51110.521.513.5000165000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمد ربٌع حسٌن محمد88049

17.5131510.51121.512.5000166000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمد سعٌد اسماعٌل محمود88050

1412151292111.5000165000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمد سعٌد محمد عفٌفى88051

20.517.515.511.511.52314.5000187000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمد شاكر محمد عبدالحمٌد88052

16.511.51511.51021.514000187000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمد شعبان جمعه محمد88053

16.514.515.59.511.52113000178000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمد صبحى محمد حسن88054

171515.59.51120.512000167000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمد صبرى عبدالسمٌع محمد88055

1614141111.522.513000157000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمد عادل غنٌم حسٌن88056

11.514.51511112213.5000145000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمد عبدالحكٌم عبدالمحسن عبدالسالم88057

19.514.51511.58.52012.5000157000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمد عبدالحلٌم فرغلى عبدالنبى88058

21.516.5151012.522.514000168000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمد عبدالستار محمد عٌسى88059

16.517.514.511102112000175000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمد عبدالظاهر محمد عبدالظاهر88060

16.5121512102213.5000166000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمد عبدهللا سعٌد ابوطالب88061

30.512.514910.519.54.5000137000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمد عزت عبدالخالق محمد88062

271414.59.58.5186.5000157000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمد على محمد على88063



28.510.514.5910196000186000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمد عنتر محمد السٌد88064

667.5000166000000غ89.5غمنازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمد عٌد عجالن محمد88065

29.5141599.518.56.5000186000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمد فاروق عبدالعزٌز عرابى88066

20.57.514.599.518.57.5000146000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمد فوزي احمد السٌد88067

33714.511.5920.59000166000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمد قاسم جمال عبدالمقصود88068

30.51115109196000186000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمد قاسم محمد فرٌد88069

258.515.59.5918.57.5000178000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمد صبحى عبدالعاطى سٌداحمد88070

22121599185.5000167000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمد كمال السٌد سلٌمان88071

321115.598177.5000177000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمد لطفى سالم محمد88072

216.51499186000135000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمد ناجح محمد على88073

33.59.515.598.517.57.5000177000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمد ناجح محمد محمد88074

301214.59.5918.56000136000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمد ناصر بٌومى السٌد احمد88075

22.513.51310.5919.55.5000125.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمد ولٌد شوقى محمد88076

23.51312.598178.5000146.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمود ابراهٌم على ابراهٌم88077

28.5713.58.58.5176000136.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمود اسماعٌل عبدالسمٌع السٌد88078

2710.515.57.57.5157000156.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمود السٌد حسٌن السٌد88079

30.513138.5917.56.5000157000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمود السٌد محمد ابراهٌم88080

33111499186.500014.57.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمود اٌمن رفاعى محمود88081

124.511.58.59.51812.5000105.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمود بٌومى عبدالفتاح جمعه88082

18.58.512.51110.521.514000127.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمود حسن محمد محمد88083

5.5000000غ000غ0غغ10.5غ15منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمود سالمه محمود عبدالظاهر88084

23716.51192015000175000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمود طه محمود عبدالوهاب88085

197.515.59.51221.515000176.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمود عبدالوهاب سعٌد عٌد88086

17.57.514.511.510.52214.5000147.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمود على طه السٌد88087

1910151110.521.513000167.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمود محمود مصطفى غنٌم88088

15101511102115000137.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمود مصطفى محمد مصطفى88089

17111511.51122.514.5000146.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمسعد محمد احمد محمد88090

171212.511.51021.513.5000147.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمصطفى احمد السٌد حسن88091

30.58.513.510.59.52014000186.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمصطفى اسماعٌل عبدالحمٌد اسماعٌل88092

000000غغ000غ0غغغغغمنازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمصطفى حسن احمد زٌدان88093

17.561511.510.52214000156.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمصطفى حمد عبدربه عبدالحمٌد88094

23.53.514.511.51021.514.5000144.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمصطفى سٌد امٌن محمود88095

106.513.510102013.5000155.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمصطفى عبدالناصر مصطفى محمد88096

158139.51019.513.5000144.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمصطفى محمد محمود عبدالحلٌم88097

118148.51018.512000145.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمصطفى ناصف امام حسن88098

20.51011.5119.520.514000167000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمصطفى ناصف عبدالداٌم محمد88099

1811.51311102114000167000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمهدى حنفى عبدالمجٌد احمد88100

1510141392214.5000166000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرنور عبدالرحمن عبدهللا رفاعى88101

211313.51114.525.515000177000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرهانى احمد سعٌد عبدالخالق88102

000000غغ000غ0غغغغغمنازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرهانى سلمى سعداوى عبدهللا88103

119.51088.516.512.5000176000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرهشام جمعه ابراهٌم احمد88104

2061211.51425.513000137000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرهشام عصام علٌوه ابراهٌم88105

16121410.510.52113000156000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرهشام محمد محمد فرماوى88106

1391378.515.59.5000157000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرهالل السٌد عبدالفتاح محمد88107

16.58.5137.58.51611000175000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرهالل محمود حسن محمد88108

21.51014.57101712000166000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرولٌد على علٌوه عبدالعزٌز88109

199.5158101812000157000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرولٌد محمد عبدالفتاح رزق88110

116.5128.59.5189.5000116000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرٌاسر السٌد محمد هاشم88111

20.51113.59101914000166000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرٌوسف حسن لطفى ٌوسف88112

22.53.511.59.51423.511000167000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةابانوب رومانى عبدالمالك مسعد88113

198.5118122010000166000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةابانوب رومانً كامل ساوٌرس88114

7000000غ000غ16.56.512.58.51422.5منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةابانوب سلٌمان بشرى سلٌمان88115

15.58.511.5813.521.511000187000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةابانوب فوزى عطاهللا تواضروس88116

23.56.510.57.512.52010.5000127000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةابرام عاطف بقطر نظٌر88117

16.5811813217.5000147000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةابراهٌم اشرف ابراهٌم ٌاسٌن88118

226.59.57.51421.510.5000126000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةابراهٌم حسن عباس حسن88119



17612.5714216000136000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةابراهٌم حسن محمد محمد88120

18.5512.5613.519.58000146000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةابراهٌم سٌد على على88121

1319610.516.57000146000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةابراهٌم عثمان حلمى احمد88122

20.5914.58.514.5238.5000166000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةابراهٌم عصام ابراهٌم غرٌب88123

18712.5914.523.58.5000116000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةابراهٌم محمد احمد الٌمانى88124

21.51014.5914.523.511.5000177000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد ابراهٌم محمود ابراهٌم88125

121015714.521.511.5000155.5000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد اٌهاب احمد عبده88126

15.53.51489.517.510.5000155000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد جمال طه على88127

16.5810.58.51119.56000145000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد حامد حماد محمد88128

16.55.515.5814.522.513.5000135000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد حسنى محمد عبدالمولى88129

17.510148152311000146000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد حسٌن على عزب88130

117.59.5175000104.5000000غ5.5منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد خالد احمد حسٌن88131

6.58.5118.51321.56000146000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد خالد سٌد ابراهٌم88132

1215137.514.52213000146000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد خالد سٌد محمود88133

208.513.5914.523.510000178000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد خالد فؤاد محمود88134

16.51614.510142413000166000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد خضرى عبدالظاهر قناوى88135

211914.51014.524.513.5000175.5000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد راشد سٌد صالح 88136

2317.514.510.514.52513.5000157000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد رجب مخٌمر شحاته88137

21.520.511.510.514.52514.5000157000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد رضا على ابراهٌم88138

000000غغ000غ0غغغ2114.5منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد رضا محمد امٌن88139

181010.51014.524.512000156000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد رمضان قاسم احمد88140

2116.514914.523.513.5000146000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد سامى محمد بٌومى88141

211915.59142313.5000147000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد سعٌد بدوي حسن88142

5000000غ000غ24.51111713.520.5منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد سلٌمان احمد عبدالباقى88143

185108142210.5000125000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد سمٌر حسن احمد88144

17.53.514.58142212000126000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد سٌد صبٌح محمد88145

10.515158.51321.511.5000155.5000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد سٌد محمد عبدالجواد88146

16.512.58.513.52212.5000176.5000000غمنازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد سٌد مدكور عبداللطٌف88147

21211711.51425.513.5000187.5000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد شحات علً محمدٌن88148

262312.51014.524.58.5000177000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد شحات محمد محمد88149

2421.51510.514.52513.5000167.5000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد شرٌف عاشور سعد88150

231813.51014.524.58000126000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد طارق حسنى عبدالسالم88151

17171212.51426.510.5000156000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد عادل محمد ابراهٌم88152

1815117.514.52210.5000126000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد عادل محمد عبدهللا88153

20.514141014249.5000165000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد عبدالعزٌز سعٌد عبدالعزٌز88154

15.519149142310.5000136000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد عبدهللا عبدالستار على88155

1812.512.510.514.52512000176000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد عبدالناصر محمد عبدالداٌم88156

178121011218000105000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد عصام صالح سٌد88157

15.51414910.519.59.5000114.5000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد فاٌز محمد صفوت88158

96.510.59.51019.510.5000105000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد قرنى على محمد88159

2181610.51121.59000158000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد كامل احمد محمد88160

13.5511107.517.54000126000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد كمال امام على88161

7.57000106000000غ11127.5غمنازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد محمد سعد عوض88162

141414.59132210000147000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد محمد عبدالستار عبدالمحسن88163

2012.514911.520.57000138000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد محمد عبدالعزٌز عٌسى88164

1814.5178.511.5209000127000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد محمد عبدالوهاب قرعل88165ً

13.512.5139.511.5219000127000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد محمد قبٌصى محمود88166

1714131011.521.511.5000128000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد محمد محمد عمر88167

1613161013.523.510000126.5000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد محمد مهدى على88168

1713129.51019.59.5000126000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد محمد هلٌل سلٌم88169

19151510.51121.59.5000145000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد محمود محمد محمود88170

20.514.51211112212.5000124000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد مصطفى صالح محمود88171

7000000غ000غ9.514914.523.5غمنازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد مصطفً عوده عل88172ً

2011161014.524.512000125000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد ناصر شحته محمود88173

2016.51511122313.5000147000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد وسام طلعت توفٌق88174

13.5783.51215.57.5000106000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد ٌوسف ٌوسف ربٌع88175



169.512.56121810.5000157000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاستٌفن جمٌل صدقى ملك88176

2711.5124.510.5159.5000145000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاسالم احمد محمد احمد88177

18.51112.5412.516.57.5000165000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاسالم احمد محمد على88178

11.512.512.5513.518.514.5000156000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاسالم اٌمن سمٌر محمد88179

12.56.514.52116000166000000غ13.5منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاسالم كرم محمد حسن88180

1010125141915000176000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاسالم محمد محمد عبدالفتاح88181

16.514.5136.51420.515000207000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاشرف امٌرهم شفٌق زكى88182

161614.5714.521.514.5000147000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاشرف مجدى عطا غزالى88183

23.51715714.521.516000166000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاشرف محمد على سلٌمان88184

2617163.51316.516000168000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاشرف محمد محمود السٌد88185

2416155.514.52015000166000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاشرف محمد محمود عبدالشافى88186

014.5000166000000غغ13غ19منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةالحسٌن محمد على بٌومى88187

1713158142215000166000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةالحسٌنى سمٌر الحسٌنى عبدالرحمن88188

198.514.57142115000166000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةالسٌد السٌد احمد خرٌبه88189

1914.514.56.51420.516000166000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةالسٌد جمعه عبده بندٌرى88190

1310154.513.51815000167000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةالسٌد رمضان السٌد محمد88191

207.513.54141814000135000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةالسٌد عبدالحكٌم السٌد محمود88192

5000000غ000غ151011.551217منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةالعطٌفى محمد عطٌفى احمد88193

176.514614.520.514.5000116000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةامام محمد احمد على 88194

16.53.514.5514.519.515000156000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةامٌر ابراهٌم عوض اٌوب88195

000000غغ000غ0غغغغ14.5منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةامٌر السٌد عبداللطٌف احمد88196

20.515146.514.52115000146000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةامٌن سمٌر عبدالرؤوف امٌن88197

9.56136121814000146000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةامٌن محمد امٌن عبدالقادر88198

1811.513.55.514.52015.5000157000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةانس نبٌل محمد شحات88199

2211.513.56.514.52114000166000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاٌمن حسن السٌد حسن88200

22.518.515.59132214.5000206000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاٌمن رضا صموئٌل ملك88201

28.523.5189.514.52416000206.5000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاٌمن عزمى خلٌل فرج88202

2922189.51423.515.500017.57000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاٌمن على عبدالرحمن عبدالعال88203

27.520.5189.514.5241600017.57.5000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاٌمن محمد سٌد عبدالحمٌد88204

27.517179.514.52415.5000187000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاٌمن محمود عبدالمنعم حسن88205

2716179.514.52413000205000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاٌهاب منصور تقاوى منصور88206

23.51614.510122213.5000174000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةباسم احمد ابراهٌم ابواحمد88207

34.517.518.514152919.5000165000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةبدر سعد ابراهٌم سٌد88208

26.52017.510142414.5000187.5000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةبدرالدٌن عبدالحمٌد محمد محمد88209

271716.51214.526.516000185.5000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةبدوى عٌد سالمه سالمه88210

26.51716.58142215.5000207000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةبرتى حنا امٌن شانودى88211

27.51818814.522.515.5000208000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةبطرس سمٌر اخنوخ جادالرب88212

21.51416.58.510.51915000144.5000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةبالل احمد خربطلى احمد88213

24.51416.5913.522.515000207.5000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةبٌشوى سند فهٌم شنوده88214

16.58.514.52315000167000000غغمنازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةتامر الشبراوي سالم حسن88215

2613179.514.52415000186.5000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةثروت محمد عفٌفى الجد88216

26.518.515.5912.521.515.500016.57000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةجالل محمد جالل محمود88217

000000غغ000غ0غغغغغمنازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةجمال ابوالوفا عبدالعاطى حسٌن88218

25121599.518.514.5000184.5000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةجمال عبدالناصر ثابت رزق88219

25.520.515.58122011.5000204.5000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةجورج رومانى وتٌق نصر88220

8000000غ000غ2819188.51321.5منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةحازم سٌد على سٌد88221

221217.510.514.52514.5000186.5000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةحامد سعد عبدالحمٌد السٌد88222

1311.514981712.5000178000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةحسام الدٌن مصطفى عبدهللا بٌومى88223

11.58148.512.52113.5000166000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةحسام سعٌد احمد ابراهٌم88224

117.515.512.51325.510.5000106000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةحسام شعبان محمد دسوقى88225

16.58159142311.5000185000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةحسن عبده ابوضٌف دٌاب88226

000000غغ000غ0غغغغغمنازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةحسن فكرى عبدالعزٌز محمد88227

13615.58.512.52111000176000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةحسن محمد حسن عبدالهادى88228

23.513199.511.52113000186000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةحسنى جمال حسن بٌومى88229

28.512.519.51213.525.514.5000168000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةحسٌن سٌد حسٌن محمد88230

161118.511.511.52313000156000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةحسٌن عبدهللا بسٌونى عبدالعظٌم88231



15.512191212.524.513.5000196000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةحسٌن عدلى شفٌق عثمان88232

30.51319.512.512.52514.5000186000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةحسٌن عٌد العربى الطٌب88233

125.512.5914.523.513000116000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةحسٌن محمد محمود محمد88234

17.51215914.523.59.5000156000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةحسٌن محمود عوض خلٌل88235

1515.515.58.51422.512.5000206000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةحلٌم عبدالمالك حلٌم خلٌل88236

14.513.518.510112113.5000186000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةحماده شمس الدٌن سعٌد محمود88237

16.514.5154.513.51813000175000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةحماده مصطفى شعبان حماد88238

12.510159.513.52312000145000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةحمدى عطٌه محمود ابراهٌم88239

21131712.514.52714000176000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةخالد اشرف محمد طه88240

11.51412.59.513.5239000105000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةخالد السٌد السٌد زكرٌا88241

11.511167.51219.511.5000106000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةخالد جمال الدٌن مصطفى حسن88242

166.516814.522.513.5000166000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةخالد سمٌر رمضان ابراهٌم88243

121213.5000166000000غ189.515منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةخالد شحات ابوالفتوح عبدالسالم88244

23.522.514.57.51320.516000187000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةخالد محسن عبدالرحمن السٌد88245

201813.59.51322.514000156000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةخالد ناصر فرج عبدالمسٌح88246

14.51112.5711189.5000156000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةدٌفٌد فاٌز حبٌب حنٌن88247

2416159.514.52416000176000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةراشد عماد راشد سالم88248

16.514.5155141915000155000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةرامى محمد مصلح محمد88249

23.5181510142416000156000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةرشاد سلٌم محمد سالم88250

16.510.51110.51222.514000165000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةرضا صالح ابراهٌم حسٌن88251

2412.514.51014.524.514.5000147000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةرفاعى وهٌبى احمد امام88252

27.510.51410142415.5000157000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةرمضان فاروق خضٌر سبل88253

2417.512.59.514.52416.5000126000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةرمضان قاسم شعبان عوض هللا88254

16.5139142316.5000176000000غمنازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةرومانى رزق صبحى فهٌم88255

27211410142415.5000167000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةسامح عبدالرازق عبدالرحمن ناٌل88256

20.51011.5991810000166000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةسامى خلٌفه فارس غبلاير88257

17.51013.58.514.52314000146000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةسعد سعٌد ابراهٌم الجبرى88258

2510.515.58142215.5000155000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةسعد محمود سعد بكرى88259

131315000176000000غ13515.5منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةسعٌد ابراهٌم بٌومى مصطفى88260

221213.58.512.52113.5000178000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةسعٌد خلٌفه بخٌت جرجس88261

25.51313.5913.522.511.5000146000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةسعٌد شعبان طه السٌد88262

24.515131014.524.517.5000156000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةسعٌد صبحى السٌد محمد88263

000000غغ000غ0غغغغ18منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةسعٌد عواد جوده ابراهٌم88264

2815.5139.514.52415.5000176000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةسالمه مصطفٌى احمد عبدالخالق88265

19161310.514.52518000187000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةسلٌمان محمد سلٌمان على88266

1715146142012000137000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةسمٌر زكا رزق هللا عبدالمالك88267

25.516.5148132113000187000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةسٌد ابراهٌم ابراهٌم عطٌه88268

25.515.513514.519.513.5000166000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةسٌد احمد على سٌد احمد88269

23.51714614.520.513000176000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةسٌد احمد فرغلى احمد88270

28.517146.514.52115000188000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةسٌد شحات محمد الجٌزاوى88271

24.516.513.56142011.5000187000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةسٌد ضاحى سٌد احمد88272

1317135.514.52013.5000146000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةسٌف سعد محمد متولى88273

23.51512.56142013.5000156000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةشرٌف عادل خلٌل ابراهٌم88274

1917.513.58.513.52213000176000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةشمس خالد الشوادفى بدران88275

000000غغ000غ0غغغغغمنازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةشهاب اشرف عبدالفتاح مصطفى88276

22.521159122113.5000167000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةصابر على محمد احمد88277

1614.515.5614.520.514000176000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةصالح محمد صالح اسماعٌل88278

202015.58.51220.514000157000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةطارق عبدالعظٌم عبدالعظٌم محمد88279

26.52115.5914.523.514.5000187000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةطارق محمد سعٌد حسن88280

23.518.5158.514.5231300016.57000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةطاهر احمد سلٌمان محمد88281

7.51912.58.51321.513.5000137000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةطاهر ٌحى رشاد عبدالعزٌز88282

1419138.5917.59.5000136000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةطه عٌد عبدالرحمن محمد88283

25.519.515914231300017.57.5000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةطه محروس محسب رضوان88284

191915914.523.514000137000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةطه محمد محمد السرٌاقوسى88285

000000غغ000غ0غغغغغمنازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةطه مصطفى اسماعٌل عبدهللا88286

15.511.5148.514.52313000135.5000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعادل شافعى ابوالسعود شافعى88287



15.510138.512.52111.5000136000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعادل عاصم محمد عبدالحمٌد88288

12.5111510.512.52311.500013.56000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعارف على محمد احمد88289

17.513.5169.51423.51000015.57000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعاصم خالد رافت دسوقى88290

171518914.523.59.500013.58000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعاطف ابراهٌم محمود حامد88291

5.5000000غ000غ5.513.56.59.516غمنازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعبدالرحمن احمد عبدالتواب محمود88292

10915.510.59.520700015.57000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعبدالرحمن السٌد السٌد عبدالاله88293

911.51698.517.58.5000147000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعبدالرحمن رضا عواد الملٌجى88294

4.511.513109195.5000156000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعبدالرحمن قاسم ابراهٌم على88295

15.51214.59.51322.59.5000167000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعبدالرحٌم عبدالحفٌظ السٌد جمعه88296

000000غغ000غ0غغغغغمنازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعبدالسالم محمد برنس عبدالسالم88297

11.5714.59.51322.51200014.57000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعبدالكرٌم سعٌد جباره احمد88298

119.516914.523.55.5000135000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعبدالاله خٌرى شوقى ابراهٌم88299

000000غغ000غ0غغغغغمنازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعبدهللا ابراهٌم صالح ناصر88300

000000غ05.500013غغغ9.57.5منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعبدهللا احمد محمود على88301

25.511169.5716.510000144000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعبدهللا جابر احمد محمد88302

2017.51611.51324.510.5000155000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعبدهللا عبدالنبى امام عفٌفى88303

24101110122212000165000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعبدهللا محمود خمٌس حسٌن88304

20.5111510122210.5000155000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعبدالناصر سٌد احمد سٌد88305

6.57.514810183000134000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعبده خالد صابر احمد88306

19.51016.5812208.5000177000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعرفات احمد محمد بكر88307

000000غغ000غ0غغغغ13منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعزالدٌن طالل عبدالكرٌم محمد88308

7.58.510.56.5713.54000105000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعصام عادل فرٌج عبدهللا88309

76.511.53.59.5132.5000114000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعطٌه مدحت عطٌه محمد88310

2319158.514.52312.5000186000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعالء حمدى سٌد ٌوسف88311

000000غغ000غ0غغغغغمنازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعالم مطٌع عالم محمد88312

121214.51013.523.510000186000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعلى حافظ تونى مصطفى88313

18.514159.51423.512.5000166000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعلى عاشور جابر حسن88314

21.515.5151014.524.513.5000196000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعلى عاطف حسٌن ابراهٌم88315

121914.51014.524.513.5000176000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعلى محمد على خلٌل88316

13.51014.5814.522.512.5000166000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعلى محمد على عبدالمنعم88317

9.516.514914.523.513000175000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعلً حسن محمد عبٌد88318

000000غغ000غ0غغغغغمنازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعلً عادل سلٌمان جمعه88319

000000غ913221200018غ13غمنازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعلً هانً علً محمد88320

1710.5148.512.52114000195000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعلٌوه اشرف علٌوه البرعى88321

1414.515914.523.512.5000176000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعماد عبدالحمٌد حزٌن محمد88322

2120.5168.514.52313000197000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعمر محمد موسى محمود88323

1116.512.56.51218.59000187000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعمرو جمال متولى حسن88324

17.5159.514.52411.5000187000000غمنازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعمرو رشاد عبدالمنعم محمد88325

16.514.511614.520.512000186000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعمرو ناصر محمد ابراهٌم88326

14.514.512000166000000غ12.510.512.5منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعواد صالح عواد احمد88327

95114.59.5145000145000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعٌد عبده حسن محمد88328

5.53.5107.511.5197000115000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعٌسى صلٌب جرجس اسحق88329

141013.58.514.52311000156000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةفارس سعٌد عبدالهادى كامل88330

17.511.512.58142212000186000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةفاروق محمد السٌد محمد88331

2012.513.5914.523.513.5000196000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةفرج بخٌت حسٌن بٌوم88332ً

13.51111.59.514.5248.5000106000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةفرٌد اشرف فرٌد ناروز88333

14.5128.5913228.5000166000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةكامل جاد محمد رضوان88334

1913.5111114.525.514000166000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةكرم راتب ونٌس مٌخائٌل88335

1813107.51421.512000165000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةكرٌم سٌد احمد محمد88336

211611.511.513.52511000175000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةكمال زكى عبدالباسط عبدالمعطى88337

14.512.51011.514.52612.5000178000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةكمال محمد ابراهٌم على88338

14.51610.51214.526.512000178000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةكٌرلس عبدالمسٌح صوئٌل جرجس88339

11109.51014.524.513000157000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةكٌرلس مهنى صادق حبٌب88340

138.54.547117.5000116000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةكٌرلس ناصر سمٌر جرجس88341

1515.510.510132312.5000167000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةماركو منصور ماهر توفٌلس88342

1212.56.51211.523.511.5000155000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمالك فرنسٌس عبدالمالك مرزوق88343



12146.5914.523.513000178000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةماهر عزٌز وصٌف عطٌه88344

20161011142513.5000167000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةماٌكل جمال فاٌز مهنى88345

1714.5108.514.52312000145000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمجدى عبدالغنى حنفى محمد88346

181591114.525.511000155000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمجدى على صالح الدٌن احمد88347

1511111214.526.511.5000166000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد ابراهٌم جمٌل حسن88348

17.51210.511.51223.512000177000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد ابراهٌم محمد سعٌد88349

1613.5510.514.52512000148000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد ابراهٌم محمود ابوطه88350

17161210142410.5000167000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد احمد عباس احمد88351

1718138.514.52312000146.5000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد احمد فهمى محمود88352

14171310.51222.510.5000135.5000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد احمد محمد احمد88353

14.518.51511.514.52612.5000157000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد اشرف رجب سلٌمان88354

2416.51310.512.5239000175.5000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد اشرف عبدالاله محمود88355

241515.510.514.5259000188000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد السٌد محمد بخاطره88356

181513.510.51222.57.5000145000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد السٌد منصور محمد88357

25161711.514.5269000187000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد الطٌب خطاب همام88358

2614.51511.514.5269.5000177000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد امام حسٌن زاٌد88359

25.519.5141113249.5000206000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد امٌر محمد البندارى88360

161314.511.511.5238000195.5000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد اٌهاب محمد عبدالمقصود88361

20.514141013.523.510000198000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد ثابت عٌد عبدالرازق88362

1711.514.5912.521.510000136000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد جمال احمد على88363

15.51212.599.518.55.5000156000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعائشه)محمد جمال احمد على88364

19.513.512912.521.510000165000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد جمال سلٌمان محمد88365

9.511128.51220.58000118000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد جمال عبدالتواب ابراهٌم88366

22.513.511.511.51021.510.5000185000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد جمال عبدالفتاح عقل88367

2117.51511.51223.510000196000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد جمال محمد عٌسوى88368

1713148.512.5218.5000186000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد حسانٌن محمد حسن88369

1511.5159.59.5198.5000147.5000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد حسن صابر اسماعٌل88370

13.58.515.59.514.5246.5000168000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد حسن عبدالرحٌم احمد88371

171314.59.511.5219000168000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد حسٌن ابراهٌم ابراهٌم 88372

17.516.515.59.514.52410000187000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد حسٌن متولى احمد88373

13.512169.51322.510000188000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد خضرى عبدالظاهر قناوى88374

1010.515.5910197000206000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد خلٌل عبدالرازق خلٌل88375

1717.51511122310000176000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد راشد على عبدالحمٌد88376

2016.514.58122010.5000106000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد رفعت احمد حسٌن88377

23.515.514.59.514.52410.5000168000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد رمضان عبدالنبى محمد88378

1721158.51119.511.5000116000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد زناتى عابدٌن زناتى88379

2119.513.599.518.512000186000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد سعدالدٌن اسماعٌل محمد88380

1817.514.58122011000106000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد سعٌد محمد حامد88381

11.513.513.59.51221.5900093000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد سلٌمان محمد محمد88382

24.520159.514.52411.500076000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد سمٌر السٌد عثمان88383

1711159.51221.511000107000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد شحته محمد محمود88384

24.524.516.5911.520.518000177000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد صفوت محمد السٌد88385

191714910.519.510.5000114000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد صالح ابراهٌم احمد88386

22221510102014.5000167000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد صالح الدٌن احمد حسن88387

21.524159.51322.514000158000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد صالح سالم عوده88388

17.511.514.59101910.5000147000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد عاطف محمود عبدالعزٌز88389

22171610.51222.510.5000147000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد عبدالحلٌم السٌد عبدالحلٌم88390

9.51315.57121912000138000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد عبدالحمٌد احمد عمر88391

20.518169.51221.511000178000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد عبدالسالم محمد مكور88392

1112.51369.515.59.500097000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد عبدالعلٌم حسان نجم88393

201415912.521.511.5000158000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد عبدالكرٌم احمد مكاوي88394

24.517.5159.51221.511.5000158000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد عبدالمنعم عبدالجلٌل الجارحى88395

24.522148.51220.513000155000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد عبده محمد فهٌم88396

24.523146.51218.512.5000147000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد عربى امام محمد88397

2027149122112.5000106000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد على حسن السٌد88398

21.516.511814.522.58000177000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد على علوان عبدالمجلى88399



21129.59.51322.58000198000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد على محمد السعٌد88400

1557.5611.517.56.5000114000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد على محمد سعٌد88401

26910.5514196000126000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد على محمد على88402

241110712.519.57000136000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد عوض العوضى سٌد88403

6000000غ000غ19.56.514714.521.5منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد عٌد نبوى عبدالمنعم88404

276.599.514.5249000146000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد غرٌب مجاهد بدران88405

19.5794.511.5167000105000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد فتحى لملوم عرفان88406

21.59.595.51419.58.5000136000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد فرج سلٌم حسن88407

000116000000غ23.579.56.512.519منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد فرٌد السٌد عبدالاله88408

32910.51.514.5169000176000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد كمال عبدالوهاب السٌد88409

23.5108.51.511.5137.5000147000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد متولى عبدالمجلى عبدالمجٌد88410

2513.57.51.511.5137.5000145000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد مجدى عبدالمنعم محمد88411

30.515.5129.51423.59.5000177000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد مصطفى السٌد حامد88412

17.511.512.5914.523.58000175000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد مصطفى رجب محمد88413

2411129.51423.59.5000156000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد مصطفى سٌد مصطفى88414

26.513.514311.514.58.5000155000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد مصلح محمد عٌاد88415

24.51014612.518.56.5000136000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد ممدوح محمد احمد88416

16.58.511.56.511.5187000136000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد ناصر سعٌد كامل88417

298.59.51.51415.58.5000156000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد نبٌل حسن سالم88418

2610158.513.5227.5000126000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد نبٌل محمد حامد88419

12.57.51320.58000136000000غ24منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد ٌسرى محمد كامل 88420

20.518.5127142113000185000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد ٌسرى نصر احمد88421

18.515.5136.51420.511000186000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد ٌوسف احمد غنٌم88422

1918148.51321.510000186000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمود ابراهٌم محمد عبدالحمٌد88423

211614.5614.520.512000164000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمود السٌد عبدالسالم محمود88424

191611.56.51420.56.5000175000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمود جابر محمد اٌوب88425

000000غغ000غ0غغغغغمنازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمود جوده متولى امٌن88426

22.51511.55.514.52011000145000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمود حمدى عبدالنظٌر محمد88427

19139.55.512.5189000176000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمود حنفى محمد خلٌفه88428

2116.58.56.514.52111.5000187000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمود ربٌع عبدالفضٌل ٌوسف88429

24.514117.514.5227.5000148000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمود سامى محمد عوض هللا88430

15149.56.51218.59.5000155000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمود عابد هاشم مٌهوب88431

1715.511.57.514.52211.5000185000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمود عباس محمد محمد88432

22.515118.51422.58.5000166000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمود متولى محمد متولى88433

23.512.512.5814.522.510.5000125000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمدحت مرسٌس عطاهللا خلٌل88434

1910.56.5712.519.58.5000155000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمسلم ابراهٌم مسلم ابراهٌم88435

22.51911.57.51421.511000156000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمصطفى احمد عبدالعزٌز سلٌمان88436

4000000غ000غ22.517.510.58.51422.5منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمصطفى احمد محمد عبدالرازق88437

20.5178.56.51420.58000125000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمصطفى احمد مصطفى ابراهٌم88438

20.5148812.520.58000186000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمصطفى السٌد احمد خرٌبه88439

2014.511.5812.520.511.5000176000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمصطفى حامد صابر سلٌمان88440

20.513.512.58142212.5000187000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمصطفى رمضان عبدالعال مصطفى88441

2012.5128.511.52010000155000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمصطفى سٌد محمد محمد88442

2223159.514.52410.5000147000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمصطفى صالح عبدالرحٌم الشرٌف88443

13.51910.59.51221.58000167000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمصطفى عبدالنبى فتحى عبدالرازق88444

15.515.514.5812.520.54.5000175000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمصطفى عبدالنبى مصطفى عبدالنبى88445

24.517.514.57.514.5226000167000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمصطفى عماد غرٌب خلٌل88446

17.517.514.53.514.5185.5000107000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمصطفى عٌد سعٌد محمد88447

14.511.514.5514.519.55.5000127000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمصطفى محمد خلف عبدالسٌد88448

10.518.514.5514.519.56000106000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمصطفى مرزوق محمد عبدهللا88449

111614.5813.521.56.5000126000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمصطفى ممدوح الشلقامى محمد88450

8.517.510.5310.513.54.5000106000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمصطفى ٌوسف محمد عبدالنعٌم88451

146.5143.51215.5300096000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمعتز حسن همام حسن88452

15.51413912.521.55.5000155000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمعتز شعبان محمد ابراهٌم88453

000000غ05.500014غغغ1513منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمفٌد رزق فهمى فرنسٌس88454

145.514614204000115000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةممتاز حسن فتوح سٌد88455



9.51611.5314175.5000126000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةموسى صبحى رمزى اٌوب88456

1111.5147.512.5204.5000126000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةموسى نان فاخر لوقا88457

2016.513.58132110000128000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمٌالد رؤوف فاروق حنا88458

19.515.513.5714219.5000127000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمٌالد راضى زكا مهنى88459

9.514144.513.5189.5000135000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمٌنا اشرف عٌسى حفٌظ88460

1312123.51316.54.5000136000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمٌنا انور ابراهٌم صادق88461

13.515.514.55.514.5207.5000146000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمٌنا جرجس فوزى صموئٌل88462

151514.53.514.5185.5000116000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمٌنا ٌوسف جندى كراس88463

11.513.5134.514.5194000104000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةنادر سٌد على عباس88464

000000غغ000غ0غغغغغمنازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةنادر عبدالنبى السٌد الشرقاوى88465

21.51414713.520.55.5000207000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةنادى شحاته ٌعقوب غالى88466

18.51013.58.51422.57000145000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةناصر سٌد علً احمد88467

19.516138.51422.510.5000146000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةناصر عزت فتحى على88468

26.512.5149.514.5247000146000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةناصر فاٌز سلٌمان عٌد88469

1611.512.5914239.5000125000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةنصر ابراهٌم محمود احمد88470

109.51159.514.56000135000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةنصر فرج محمود اسماعٌل88471

2316.513714.521.510000175000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةهانى بشاره فوزى فهٌم88472

23.518159.514.5247.5000156000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةهانى حجازى الحسٌنى حجازى88473

209.514713.520.59000206000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةهانى كامل رمزى عبدالمالك88474

195.513.56.513.5207.5000155000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةهانى ملك واصف نظٌر88475

29.51813.51014.524.511000165000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةهشام ابراهٌم اسماعٌل عبدالداٌم88476

25.512.512.51014.524.511000156000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةهشام حسنى عبدالرحمن عبدالاله88477

18.5148.51422.511.5000156000000غمنازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةهشام دهب جاد التقى88478

171312.5814.522.511000136000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةهشام سمٌر السٌد هاشم88479

2417147.51219.57000155000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةهشام محمد عطٌه محمد88480

241313914239000146000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةهشام محمد على منسى88481

19.520149.514.52411.5000166000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةهٌثم احمد عبدالرحٌم محمد88482

14.517.5138.51422.510000146000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةولٌد ابراهٌم محمد على88483

2317.5148.51321.510.5000145000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةولٌد السٌد مصطفى محمد88484

2519149.514.52411000165000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةولٌد حلمى محمد عواد88485

000000غ714211000020غ2219.5منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةولٌد ودٌع مجلى سلٌمان88486

25.521.5149.51423.513000206000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةٌاسر السٌد عبدالعزٌز محمد88487

1113.513810189.5000126000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةٌاسر خالد عٌد ابراهٌم88488

23.5913.51214.526.514.500078000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةٌاسر مكرم عطٌه ابراهٌم88489

11.56.512.5119.520.510.5000127000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةٌاسرعبدالعزٌز صالح عبدالعزٌز88490

7000000غ000غ13.59.514.524غغمنازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةٌحى عبدالمنصف عطٌه اللٌثى88491

2114.51413132615000157000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةٌسرى حسنٌن عطٌه حسن88492

22.5101312.514.52715.5000178000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةٌسرى ناصر عبدالفتاح المرسى88493

25.521.517.511.51425.516000157000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةٌوسف بٌومى مصطفى بٌومى88494

23.511.5131014.524.513.500098000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةٌوسف جمٌل عشم ٌوسف88495

176.510.58.51220.511.5000136000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةٌوسف خالد محمد سمٌر88496

30.519.513.510.514.52514000169000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةٌوسف ناصر محمود عبدالحمٌد88497

2081411.514.52612000156000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةٌوسف ٌونس على عبدهللا88498

25.521312.51325.514000146000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةٌونس محمد زكى عبدالعزٌز88499

1810.513.511.514.52614.5000156000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةٌونس محمد عبدالحمٌد عبدهللا88500

19.53.553.51114.57.500075000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةاسراء بٌومى ابراهٌم محمد88501

15.54.57512.517.57.5000103000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةاسراء عبدالنبى احمد محمد88502

2236.55.512.51810000104000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةاسراء على صالح الدٌن احمد88503

2088.510132312.5000115000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةاسراء غالب محمد عبدالفتاح88504

24.51110.510132312.5000136000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةاسماء جالل عبدالتواب محمود88505

32.510.512.51014.524.512000146000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةاسماء عربى صبحى محمد88506

158.511.511142512.5000156000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةاسماء محمد عبدالهادى حسن88507

30710.510.51323.57.5000126000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةاشرقت محمد محمد محمود88508

33.51411.51212.524.513000166000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةالهام فاٌز عبدالرحمن محمد88509

30141010.51323.513000167000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةامل رزق الحسٌنى عبدالفتاح88510

337117.513.52110000183000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةامل عبدالنعٌم حامد احمد88511



298138.513.52215.5000175000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةامل على السٌد محمد88512

36.512.5135.513.51916.5000166000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةامنٌه اشرف السٌد احمد88513

17.5691.51011.512000124000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةامنٌه سعٌد سٌد خلٌل88514

24.53.5102.5810.51100073000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةامٌره ابراهٌم مصطفى حسن88515

202.51138.511.512.5000103000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةامٌره خالد رافت عبدالسالم88516

216.5105.59.51513.5000105000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةامٌره رمضان محمد صدٌق88517

2169.56.512.5199000133000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةانعام خلٌفه محمد خلٌفه88518

27.5998.5816.511.500074000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةاوجٌنه اسحق ولٌام سعد 88519

2614126.513.52011000145000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةاٌات عبدالحمٌد سٌد محمد88520

24.51412812.520.512000167000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةاٌمان امٌر عاشور محمد88521

2814.511.56.51319.516000134000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةاٌمان قطب على العوفى88522

18.554.56.57.5144.5000125000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةاٌه رضا صالح سلٌمان88523

862810187000115000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةاٌه رمضان حسن عبداللطٌف88524

16.510.54.5610168000137000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةاٌه صابر محمد احمد88525

2811.56.54131714000125000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةاٌه صابر محمد صابر88526

23.58.5459141.5000104000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةاٌه طارق محمد محمود88527

3210.545.514.5205.500095000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةاٌه على محمد السعٌد88528

1911.532.511.5143.5000125000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةاٌه محمد عبداللطٌف على88529

68.51.538.511.5200084000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةاٌه محمد محمود محمد88530

21.592410144000147.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةاٌه موسى ابراهٌم السٌد88531

2393.5410141.5000106.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةبسمه عبدالغنى ناجى امام88532

24.5836.5915.50.500095000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةبسمه محمد سٌد عبدالعظٌم88533

9.5218.5917.5000074.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةتحٌه كمال ابوزٌد والى88534

3420.516.515132817.5000156000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةترٌزا صالحٌن صالح عطٌه88535

257.5412102214000136000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةترٌزه فهمى عوض فانوس88536

28.5411.51114.525.51.5000184.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةتهانى محمود محمد مصطفى88537

14.535.599.518.51.5000134.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةجمٌانه عزٌز عطٌه جرجس88538

16.563.56.5814.53000106.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةجمٌله حسٌن محمد حسٌن88539

23.58.54710172000136000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةجهاد عالء الدٌن عنتر سلٌمان88540

134.545.5813.52.5000125.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةجٌهان جمٌل قرٌاقص حنٌن88541

17.5844.5913.53.5000145.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةحنان صبرى كمال عوض هللا88542

18.562.53.59.5130.5000125.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةحنان هٌبه محمد عبدالعال88543

20.56.583.5912.52.5000165.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةحٌاه السٌد عبدالمعطى السٌد88544

1465.53.525.55000185000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةخلود محمد عبدالحمٌد محمد88545

19854.526.55.5000175000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةدالٌا محمد محمد عل88546ً

16.51.534373.5000125000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةدعاء سٌد رٌاض عطٌه88547

2749.542.56.56.5000155000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةدعاء عبداللطٌف عبده عطٌه88548

2262.53473.5000114000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةدنٌا خالد على محمد88549

10623.536.5600065000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةدنٌا رمضان عبدالحمٌد احمد88550

17.53.54.53.536.55000125000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةدنٌا عادل محمود السٌد88551

22.55.53.51.523.54.5000116000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةدنٌا محمد عبدهللا ابوالٌزٌد88552

23.575.564107000148000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةدهب ابراهٌم عبدالعزٌز عبدهللا88553

000000غغ000غ0غغغغغمنازل إدارة الخانكة بناتالخانكةرابحه امٌن كمال امٌن88554

16.52.52.53.514.5100086000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةرانا احمد محمد اسماعٌل88555

23.55.57.53.53.576.5000187000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةرانٌا راضى شبٌب فرهوج88556

16310.541.55.5600086000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةرانٌا صالح علً عبدالعزٌز88557

15.50.53112500085000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةرانٌا محسن معوض بكري88558

17.54.554263.5000116000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةرشا السٌد على الزهرى88559

19.5765.53.596.5000186000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةرشا نعٌم رٌاض صالح88560

27.53.56.53.51.554.5000186000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةرضا عبدالحكٌم محمد ٌوسف88561

27.54830.53.55.5000176000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةرفقه حنا متى مٌخائٌل88562

1535.552.57.54.500096000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةرومٌساء احمد بكرى احمد88563

151.55.51.51.535000106000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةزٌنب احمد عبدالحمٌد عبده88564

27.56.58.574116.5000136000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةزٌنب احمد على احمد88565

193.57610166.5000176000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةزٌنب سلمى محمد سالمه88566

9.54.5646100.5000115000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةزٌنب عبدالمعز عبدهللا عبدالموجود88567



134.55.57.51118.52.5000105000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةزٌنب محسن فاروق محمد88568

15.56.587916300086000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةزٌنب مصطفى سٌد احمد88569

18.557.578152000165000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةساره سٌد بخٌت مسعد88570

133667135000136000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةساره سٌد ربٌع مرسى88571

93564.510.54000134000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةساره محمد المرسى محمد88572

23511.565.511.55.5000145000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةساره محمد خلٌل ابراهٌم88573

34.524.51813.51023.517000166000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةساره محمد سلٌمان فهمى88574

2558.58.5412.58000156000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةسامٌه مختار ودٌع حناوى88575

2510.511.585.513.55000165.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةسامٌه ممدوح عزٌز ابادٌر88576

27813106166.5000176.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةسماح عبدالرحمن محمد ابراهٌم88577

4.55.58.595.514.51.5000136.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةسماح محمد عبدالهادى ابراهٌم88578

16.5658.55.5141.5000145.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةسهام صادق سعد نصرهللا88579

9.51.56.58.5614.50000135000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةسهٌر ابراهٌم وهبه سعد88580

22.513.56.595145.5000187.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةسوزان الدسوقى توفٌق ابراهٌم88581

813.593.512.50000157.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةشربات نجار موسى مرزوق88582

24.592.58.5311.53.5000177.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةشروق ابراهٌم محمد زكى88583

23.51.52.58.5513.51000128000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةشٌرٌن سٌد عبدالحمٌد على88584

3.524.576131000156.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةشٌماء صالح الشاذلى عبدالرحمن88585

12.514.596152000175.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةشٌماء ٌوسف اسماعٌل موسى88586

4.5137.54.5120.5000125.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةصابرٌن حامد محمد احمد88587

1424.58.5513.53.5000125.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةصابرٌن عوض اٌوب ابراهٌم88588

17.556.573.510.54000156.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةصباح حلمً عبدالمولً سٌد احمد88589

16.5688.56.515600087.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةصباح سالمه سٌد عبده88590

156.586.5612.57.500097.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةعبٌر حسٌن عبدالمطلب عبدالعال88591

1758.566.512.57.500087.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةعبٌر صالح حسنى احمد88592

843.56.56.5130.5000116.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةعدلٌه نوار سعد عطٌه88593

913.54.5711.5000016.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةعزٌزه سٌد كمال محمد88594

000000غغ000غ0غغغغغمنازل إدارة الخانكة بناتالخانكةعفاف فتحً امٌن المشتول88595ً

2710.5667.513.52.5000167.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةعال صالح محمد صالح88596

30.57.58.52.568.5900012.57.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةغفران محمود ابراهٌم حسٌن88597

238.57.587153.5000138000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةفاطمه الزهراء احمد عبدالسالم ابراهٌم88598

27.58.5766124.500010.57000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةفاطمه الزهراء عالءالدٌن محمد فرغلى88599

15.551187.515.5400057.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةفاطمه جمٌل السٌد احمد88600

11.565.545.59.55.5000167.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةفاطمه حامد محمد صدٌق88601

000000غغ000غ0غغغغغمنازل إدارة الخانكة بناتالخانكةفاطمه خالد محمد عبدالرحمن88602

17.56.51187.515.5800076.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةفاطمه رجب حسن حسٌن88603

255947.511.58000127.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةفاطمه شرٌف مسعد عبدالحمٌد88604

17.55.5108.56.5157.500097.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةفاطمه طارق ٌوسف محمد88605

214.51077149000145.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةفاطمه محمد سعد محمد88606

1779.567138.5000157.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةفٌفٌان عصام جورجى حبٌب88607

21.581476.513.58000157.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةكرستٌن ادوار حبٌب عبدالسٌد88608

20.57.514.51012228000167.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةكرٌمه شعبان ناصر حسن88609

167121112238000126.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةكرٌمه محمد فهمى على88610

17.58.579.56.5168000166.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةلٌلى محمد محمود حسن88611

51.54.510.52.5130000206.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةماجده راجح عشم هللا حنا88612

259.59.510.51121.50.5000207.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةمارى تامر اٌلٌا سلٌمان88613

5.537.510.58.5190000207.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةمارى عزمى بسطا تاوضروس88614

22.5121255.510.50000186000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةمارٌنا رضا رزق هللا اسحق88615

128588.516.51.5000175000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةمحبه حسنى رٌاض ٌسى88616

30.5249.514.514.52916000187.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةمدٌحه حمدان مكاوى عوده88617

6918190.5000146.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةمروه عبدالسمٌع كامل عبدالسمٌع88618

1711.569.511.5210.5000176.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةمرٌم خمٌس سعد اسعد88619

131079.59.5190.5000146.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةمرٌم رفاعى ابراهٌم محمد88620

000000غغ000غ0غغغغغمنازل إدارة الخانكة بناتالخانكةمرٌم سٌد ابراهٌم محمد88621

1876.575.512.50000167000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةمرٌم عدلى ٌوسف عوض88622

322418.51011.521.518.5000186.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةمرٌم عٌاد نروز توفٌق88623



26.57.511.51141510000186.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةمرٌم قدسى سند سدره88624

2.51.54.57290000136.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةمرٌم كرٌم عدلى رٌاض88625

8.57.510.5104143.5000156000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةمرٌم كمال سعٌد حبٌب88626

18.56.51110.5414.51.5000156000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةمرٌم كمٌل لبٌب جاد88627

1436105150.5000167000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةمرٌم نعٌم رٌاض صالح88628

14.542.561.57.54000174000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةمرٌنا صفوت مهنى عطٌه88629

16.589.56.53.5100.5000175000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةمنى اندراوس حناهللا اندراوس88630

18.599.59.55.5154000196000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةمنى جادهللا عبدالنور حبشى88631

9.53.576.528.50000165000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةمنى سعد محمود امام88632

000000غغ000غ0غغغغغمنازل إدارة الخانكة بناتالخانكةمنى سٌد امٌن ٌاسٌن88633

5.54.535494000105000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةمنى محمد عبدالعال حسنٌن88634

157.558.56.51512.5000107000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةمها حمٌده ابوسٌف محمد88635

641.57.53.5115.500083000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةمى عبدالفتاح بركات عوض88636

19.51510.5212.56000144000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةمٌران فوزى سعٌد قلٌنى88637

834.58.5210.51000114000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةنادٌه بشاى رزق شنوده88638

8325.527.52000155000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةنادٌه جرجس جورج حبٌب88639

33.525.538.50000103000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةنجالء فتحى محمد سلٌمان88640

22.510.57.58.54.5136.5000106000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةنجوى ابراهٌم محمد السٌد88641

218.558.55.51412000156000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةنجوى ابراهٌم محمد عوض88642

2697.597.516.514000125000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةنعمه اشرف شاذلى احمد88643

143.5495.514.51100065000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةنعمه سٌد سٌد فضل88644

25.576.58.56.51511000165000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةنعمه فوزى عطٌه عوض88645

345.549.56.5000105000000غمنازل إدارة الخانكة بناتالخانكةنفٌسه راشد على عبدالحمٌد88646

10.544.54.537.56.500074000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةنوال مصطفى عبدالباسط محمد88647

111.5452.57.54.500094000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةنورهان احمد قرنى عثمان88648

2233.563.59.58.5000107000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةنورهان راضى فاروق احمد88649

2474.55.52.587.500056000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةنورهان سعٌد عبدالعزٌز مصطفى88650

248855109.5000114.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةنورهان صالح عطٌفى امام88651

165.5467135000105000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةنورهان على عبدالجابر احمد88652

26885.5712.510.5000117000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةهاجر محمد سلٌمان على88653

23.54.510871510.5000146000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةهبه رفاعى طه خلف88654

24.59.5111.523.56.5000206.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةهدى شحاته ثابت رزق هللا88655

25310.50446000155000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةهدى محمود جمعه على88656

16.54100.55.566000165000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةهدٌر عماد صابر ابوالمجد88657

33110.577.59000196000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةهناء عبدالمسٌح عٌاد شحاته88658

19386.5713.56.35000136000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةهوٌدا جابر محمود رضوان88659

218.5917.58.58.5000145000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةهوٌدا خمٌس احمد خمٌس88660

21.55.571.55.5710.5000106000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةهٌام عبدالرؤف معروف على88661

172716.57.56000124000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةوفاء اسحق حبٌب رزق88662

28.56.51017810000177000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةوفاء سٌد صابر احمد88663

2369.51788.5000105.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةوالء عراقى سالم زٌدان88664

19.54.5111.578.510000165000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةٌاسمٌن احمد اسماعٌل احمد88665

204.51106.56.57000136000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةٌاسمٌن جمال محمد عبدهللا88666

2661116.57.58000186000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةٌاسمٌن خالد صالح سلٌمان88667

30.55.510.51679000175000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةٌاسمٌن سعٌد ابراهٌم ابراهٌم88668

14.55100.56.578.5000124.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةٌاسمٌن هانً علً عقل88669

22.5591.512.59000185.5000000منازل ادارة الخصوص بناتالخصوصالشٌماء صالح الدٌن جالل محمد88670

195.510.54.58.5137000196000000منازل ادارة الخصوص بناتالخصوصام الرزق السٌد عبدالحمٌد العٌسوى88671

25.510.5144101411.5000195000000منازل ادارة الخصوص بناتالخصوصامٌره مصطفى ابراهٌم مهدى88672

28814.5611.517.511.5000206000000منازل ادارة الخصوص بناتالخصوصاٌمان صبرٌن شاهٌن السٌد88673

27.512154.5913.59.5000196000000منازل ادارة الخصوص بناتالخصوصاٌه عبدالهادى نصر محمد88674

259.516.538.511.511000177000000منازل ادارة الخصوص بناتالخصوصاٌه محمد رٌاض السٌد88675

4.569.518.59.56.5000154.5000000منازل ادارة الخصوص بناتالخصوصجورجٌت امٌر عدلى عبدالملك88676

12.513101.58.5106.5000145000000منازل ادارة الخصوص بناتالخصوصروان صبرى محمد احمد88677

32.512124.58.51313000207000000منازل ادارة الخصوص بناتالخصوصسلفٌا ممدوح ابراهٌم شوقى88678

35.511.5144.51014.513000146000000منازل ادارة الخصوص بناتالخصوصسلمى احمد السٌد احمد88679



38.529.5191212.524.515.5000196.5000000منازل ادارة الخصوص بناتالخصوصسمٌره محمد حسنى عبدالقادر88680

33.51314.56131912.5000196000000منازل ادارة الخصوص بناتالخصوصسهام صبرى فنٌار حنٌن88681

3512.513.5713.520.512.5000156.5000000منازل ادارة الخصوص بناتالخصوصمارٌانا ماهر فكرى فانوس88682

2313.5124.510.5157000105000000منازل ادارة الخصوص بناتالخصوصمروه صبرى محمد احمد88683

21.58104.51115.57.5000205000000منازل ادارة الخصوص بناتالخصوصمنى بسكاروس فؤاد جرجس88684

26118.5211.513.59.5000146000000منازل ادارة الخصوص بناتالخصوصندى اسماعٌل ٌحٌى على88685

000000غغ000غ0غغغغغمنازل ادارة الخصوص بناتالخصوصنسمه ناصر عبدالمنعم احمد88686

3210152.51315.57.5000136000000منازل ادارة الخصوص بناتالخصوصٌاسمٌن السٌد سلٌم ابراهٌم88687

31.524.51611.512.52414.5000176000000منازل ادارة كفر شكركفر شكرباسمه خالد شحاته محمد 88688

34.52114.510.512.52315.5000186.5000000منازل ادارة كفر شكركفر شكرفاطمه محمد عبدالكرٌم عبدالرحمن88689

312415.51112.523.514000187.5000000منازل ادارة كفر شكركفر شكرمدٌحه محمد عبدالحكٌم سلٌم 88690

33.522.51511.512.52415000187000000منازل ادارة كفر شكركفر شكرنادٌه عبدالمحسن فتحى محمود88691

32.51814.58.512.52115.5000177000000منازل ادارة كفر شكركفر شكرهدى سعٌد محمد احمد 88692

33.52714.51012.522.514.5000186.5000000منازل ادارة كفر شكركفر شكراحمد السٌد محمد الغمرى88693

3317.513.58.512.52115000186.5000000منازل ادارة كفر شكركفر شكراشرف فتحى سٌد احمد 88694

26.515149122116.5000187.5000000منازل ادارة كفر شكركفر شكرالسٌد جمعه نصار الدسوق88695ً

33.52314.59.512.52215000186000000منازل ادارة كفر شكركفر شكرامٌر صبحً محمد محمد 88696

3125159.512.52215.5000187000000منازل ادارة كفر شكركفر شكررضا محمد نور الدٌن متول88697ً

33.523159.512.52215.5000185.5000000منازل ادارة كفر شكركفر شكرعبدالرحٌم محمد عبدهللا الضامن 88698

31.525.5141112.523.514.5000186000000منازل ادارة كفر شكركفر شكرعبدهللا محمد احمد محمد88699

35.5241510.512.52314.5000176.5000000منازل ادارة كفر شكركفر شكرفارس عنتر عبدالرؤف محمد 88700

31.524.51510.51020.516000176000000منازل ادارة كفر شكركفر شكرمحمد السٌد مصطفى عبدالرحمن88701

31271510102010.5000166000000منازل ادارة كفر شكركفر شكرمحمود محمد عزالدٌن متولى88702

2718.513.512102213000187000000منازل ادارة كفر شكركفر شكرمسعد عبدالمحسن مصلحى محمد 88703

29.518.5151110.521.515000176000000منازل ادارة كفر شكركفر شكروحٌد شعبان الحسٌنً حماد88704

1816.5171171811.5000146000000منازل إدارة بنهابنهاام احمد حسٌن السٌد حسٌن88705

21.515.517116.517.513000158000000منازل إدارة بنهابنهاصباح شعبان حسٌن محمد عوض88706

8.51317106.516.51200096000000منازل إدارة بنهابنهااحمد سعد محمد صبرى بٌومى88707

211919117.518.516.5000167000000منازل إدارة بنهابنهااحمد محمود انور عبدالوهاب88708

7.51319.595.514.57.5000126000000منازل إدارة بنهابنهااٌمن سعٌد محمد ٌوسف الكرٌدى88709

1212.517951413.5000106000000منازل إدارة بنهابنهاحجاب فتحى عبدالفتاح غنٌم88710

1213171061613.5000146000000منازل إدارة بنهابنهامحمدى السٌد بخٌت عبدالغفار88711

14.5131795.514.511.5000127000000منازل إدارة بنهابنهاهشام عبدالرازق سلٌمان صالح88712

12.511.516.51161712000157000000منازل إدارة بنهابنهاٌاسر ابراهٌم محمد عالم بلتاجى88713

31.52319.511.51223.518.5000207000000منازل ادارة طوخطوخدنٌا اشرف السٌد مرسى شرف الدٌن88714

2717.519.59.51120.518.5000206000000منازل ادارة طوخطوخعزٌزه خالد ابراهٌم حسن88715

20211512.511.52415.5000116000000منازل ادارة طوخطوخعبدهللا اسماعٌل محمد سالمه 88716

22.51113.512.51325.510000167000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوباسماء كمال حسن احمد88717

2713.514.513.51326.512000147000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبهاجر صالح محمد مصطفى جبر88718

23.510.513.513.513.5279.5000156000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبجابر احمد محمد جابر88719

17.51313.51213.525.512.5000176000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبطاهر مصطفى السٌد محمد88720

2112131113.524.57000166000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبمحمد عماد امٌن مهنى88721

1413.512.511.5718.58000124000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةانغام نصر على على صقر88722

2413.51411.5819.511.5000165000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةاٌه احمد ضاحى احمد88723

10.511.5159.58.5189.5000166000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةابراهٌم حسن على حسن شرف88724

6.51315.597168000167000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةابراهٌم سعٌد ابراهٌم شدٌد88725

18.515158.51018.511.5000185000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةابراهٌم محمود ابراهٌم محمود88726

127.512.57.5916.55000105000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةاحمد سعٌد محمد محمود88727

24138.56.51016.510.5000184000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةاحمد طوخى عبدالمهٌمن محمد88728

24.51314.55.512.5186.5000164000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةاحمد عاطف حسن حسٌن88729

3000000غ17.51410.55.51318.56000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةاحمد عبدهللا عرفه عبدالقادر88730

27.513155.512.51810000173000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةاحمد محمود ابراهٌم ابراهٌم88731

26.513115.51318.58000164000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةاحمد مرسى احمد مرسى شرف الدٌن88732

13.51014.55.510.51611000175000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةاسالم انور عبدالرحمن عبدالخالق88733

2514.514.55.51217.58.5000134000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةاسالم شعبان عبدالهادى عبدالقادر88734

27.51413.55.513.51912000185000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةبدر حسن حسٌن احمد المزٌن88735



25.51315.55.512.51812000114000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةحسن طه حسن طه ابوشنب88736

281313512.517.513000174000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةحسٌن سٌد سٌد حافظ88737

25.512135.512.51812.5000185000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةرجب عبدالرحمن رجب عبدالرحمن88738

27.51312.55.51217.512000175000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةسعٌد محمد محمد على شحاته88739

2511135.51217.510.5000174000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةصٌام عبدالباقى محمود احمد88740

2815.514.55.512.51812000174000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةعاشور كرم رجب على غرٌب88741

261511.55.512.51812.5000174000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةعبدالجواد عبدالهادى عبدالجواد حسٌن88742

28.515.5125.51318.511.5000163000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةعبدهللا السٌد محمد احمد نصر88743

2814.5135.511.51713.5000164000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةعبدهللا رضا عبدهللا ابراهٌم88744

19.511135.511.5179.5000123000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةعبدهللا محمد محمد على شاهٌن88745

271115.5511.516.512000164000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةعرفه عبد الكرٌم ٌوسف النجار88746

21.513167.51219.513.5000185000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةعلى سٌد عبدهللا امام ابونصر88747

31.513188.513.52212000186000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةعلى محمد حامد محمد هالل88748

281517912.521.510.5000185000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمد عبدهللا عبدالرحمن محمد88749

3311.516.58.512.52110000185000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمد عبدهللا عبدالفتاح على برجٌش88750

3413.5177.512.52013.5000186000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمد فاضل عبدالعلٌم عواد سٌد88751

271216.511.51425.516000186000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمد فرج محمد فرج88752

3315.515.57.511.5199.5000185000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمد محمد ابراهٌم احمد نصر88753

26.513.5168.51119.513000176.5000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمد محمد سالمه محمد سلٌمان88754

26.51216.56121811.5000156000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمد محمد عبدالرحمن احمد على88755

27.512.516.59.513.52314000155000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمد مصطفى سالم مصطفى88756

22.514.516.51213.525.515.5000154000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمود ابراهٌم محمود ابراهٌم شاهٌن88757

30.513.5169122114000186000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمود حسٌن محمد حسٌن عامر88758

2213.5159.51221.514000154.5000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمود شحته عزت علىالنجار88759

29.513162.51113.514.5000156000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمود عبدالفتاح ابراهٌم محمد حسن88760

33.514.5159132214000167000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمود عٌد عبدالمطلب عبدالباسط88761

31.512.516.5913.522.513.5000135.5000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمصطفى ابوالنصر احمد على جمل88762

3.5000000غ000غ18.512.51691322منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةكرٌم كرم محمود سلٌمان88763

32.51516.51413.527.513000176000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةنصر حسن محمد عبدالرحمن88764

26.512.51611.513.52512.5000155000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةنصر على سلٌمان موسى88765

27.587.57.5916.511.5000166000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةهشام محمد ٌسرى محمود غنٌم88766

372117.510.511.52215000126000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراسمر محمود محمد عمر88767

3518.517.59.51221.513000154.5000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراطارق وجٌه على هاشم88768

21.513.516.511.514.52612.5000156.5000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد صبرى احمد حسن88769

18.511161113248000145.5000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةابراهٌم ابراهٌم محمد سعٌد88770

26.51013.511.512.52412.5000155000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد شٌبه حامد موسى88771

2410.515.511.51425.512000143000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد محمد سٌد محمود88772

23915.51114.525.512000115.5000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد جمٌل امام محمد88773

19.51013.510.51424.511000115000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد ناصر عبدالعزٌز محمد88774

179.515.512.514.52712.5000105000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةالزٌاتى هادى شحاته عبداللطٌف88775

212414.511.514.52612.5000147000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةحازم صبرى فتحى بحٌرى88776

1219161014.524.514.5000136000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةسالمه سٌد محمد محمد88777

15.520.515.51014.524.515.5000156000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةشوكت نادى كمال محمود88778

17.52315.59.514.52413000176000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةشرٌف صالح عبدالمجٌد مرسى88779

182215.57.51421.513.5000136000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةطارق محمود ابراهٌم محمود88780

17.518161013.523.514000156000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعبدالرحمن السٌد سعٌد محمد88781

22.521.515.510.514.52514000146000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعبدالعظٌم محمد عبدالعظٌم غنٌمى88782

26.521.516.510.514.52512.5000146000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعبدهللا ٌوسف عبدالعاطى ابراهٌم88783

17.517.514.510142412.5000156000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد السٌد حفنى حفنى88784

19.519.516.510.514.52513.5000166000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد اٌمن رمضان امام88785

1620.51610.514.52514000146000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد حسٌن محمود سعٌد88786

2320169.514.52414.5000156000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد مصطفى ابراهٌم دسوقى88787

19.523169132212000176000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد سامى عترٌس دٌب88788

162015.51014.524.514000156000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد حنفى محمد حسن88789

1621169.514.52414000126000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمود السٌد طه مرشدى88790

12.515.515.510142413000146000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمود اشرف صدٌق عبدالمعطى88791



111715.510102019000156000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمود هانى محمد نبٌل88792

13.516.515.59.514.52410.5000175000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةوجٌه عبدربه عبدالفتاح عبدربه88793

19211610.514.52514.5000167000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةهاشم عبدالغنى السٌد حسن88794

275.511.50.57.589.5000105000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةاسماء جمال عبدالحافظ حسٌن 88795

22.54.58.50.577.5800095000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةامال فرغلى احمد فرغلى 88796

2538.50669000116000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةالهام شاهٌن محمد شاهٌن 88797

26.51.59.50.57.589000116000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةامانى محمد سٌد محمود 88798

256.59.567.513.510000125000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةاٌمان محمد احمد محمد 88799

272.5105.57.5139.5000105000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةجٌهان خلٌل حسن خلٌل 88800

18.52.58.506.56.57.5000144.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةساره سٌد حسن سلٌمان 88801

2067.54.51.564.5000166.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةغاده محمد محمود على  88802

24.54.56.53472.5000166000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةفتحٌه انور رجب عبدالرازق88803

21.55.582242000206000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةهٌام مصطفى عبدالرحمن محمد 88804

19.54933.56.52000185.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةناهد رمضان احمد محمد 88805

21.56855101.5000164000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةنعٌمه محمد عبدالحلٌم مصطفى 88806

31.52513.510102016.5000197.5000000منازل ادارة كفر شكركفر شكراٌمان السٌد عٌسى نصار 88807

3022.514.59.51019.516.5000196000000منازل ادارة كفر شكركفر شكرنجالء شكرى محمد الصادق 88808

31.5211713.51124.513.5000205000000منازل ادارة كفر شكركفر شكرابوالمعاطى الصادق سلطان صابر88809

322219.513.51124.515000185.5000000منازل ادارة كفر شكركفر شكراحمد سعٌد محمد احمد 88810

27.52116.513.510.5248000185.5000000منازل ادارة كفر شكركفر شكراحمد سالم عبدالعزٌز احمد 88811

26.5241714112513.5000186000000منازل ادارة كفر شكركفر شكراحمد ماجد محمد مغاورى 88812

2418.514.511.51122.57.5000175000000منازل ادارة كفر شكركفر شكراسامه مصطفى محمد احمد 88813

3121.51812.51123.56.5000185000000منازل ادارة كفر شكركفر شكراشرف الهادى امٌن الهادى 88814

252216.513.511.52511.5000165.5000000منازل ادارة كفر شكركفر شكرزكى السٌد جمال ابراهٌم 88815

18.521141212248.5000185000000منازل ادارة كفر شكركفر شكرشحته السٌد عبدالسمٌع السٌد 88816

272218.513122511.5000195.5000000منازل ادارة كفر شكركفر شكرعاطف نبٌه اسماعٌل حسن 88817

2921.519.512.511.52412.5000196000000منازل ادارة كفر شكركفر شكرعبدالفتاح كامل ابراهٌم عبدالرحمن 88818

27.523.5181311.524.514000196000000منازل ادارة كفر شكركفر شكرمحمد عبدالرازق على الدٌن عباس 88819

29261713122513.5000185000000منازل ادارة كفر شكركفر شكرمحمود محمد السٌد سالم 88820

31211713.511.52513000205000000منازل ادارة كفر شكركفر شكرٌسرى زكى عبدالموجود زكى 88821

2524.51813102318000186.5000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراابراهٌم رجب ابراهٌم الماظ 88822

13.523.518.514.514.52919000175.5000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراابراهٌم عبدالباسط المغاورى النمر 88823

25.513.517.51414.528.518.5000196000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراابراهٌم محمد ابراهٌم محمد 88824

20141713.514.52819000195000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرااحمد اسامه عبدالعزٌز احمد 88825

2024.519.510.510.52117.5000166000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرااحمد رشدى على على 88826

2620.517.51414.528.518000175000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرااحمد سعٌد احمد الغلبان 88827

000000غغ000غ0غغغغغمنازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرااحمد سعٌد محمد على 88828

24271911.58.52018000176000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرااحمد صالح ابراهٌم عبداللطٌف 88829

2524.517.511102117.5000175000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرااحمد صالح اسماعٌل احمد 88830

2221.51710102018000185.5000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرااحمد عادل عبدالسالم عبدالحلٌم 88831

26.516.5181010.520.518000165000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرااحمد عاطف ابراهٌم على 88832

2524.5191392215.5000175000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرااحمد عبدالرؤوف محمد عطاهللا 88833

20.5211713.514.52817.5000154.5000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرااحمد عبدهللا احمد عبدهللا 88834

14.527191414.528.518.5000155000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرااحمد عبدالمنعم احمد ابراهٌم 88835

000000غغ000غ0غغغغغمنازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرااحمد عثمان محمد خالد 88836

24.524.51911102118000174.5000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرااحمد عطا عقل عطوه 88837

1525201314.527.515.5000154000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرااحمد عماد محمد نعمان االنصارى 88838

21.522.51811.510.52218000163.5000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرااحمد على فرحات على 88839

22282010.514.52518.5000174.5000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرااحمد عٌد عبدهللا سلٌم 88840

2327201414.528.516000186000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرااحمد كارم ابراهٌم محمود 88841

2723198.51018.519000175000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرااحمد محمد احمد على 88842

13.52515.510.510.52119000154000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرااحمد محمد المتولى عبدالوهاب 88843

21.5261714152919000136000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرااحمد محمد عبدالرحمن غنٌم 88844

24271914152919000156.5000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرااحمد محمد عبدالمعطى محمد عوض 88845

9.591913.51427.519000166.5000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرااحمد محمد محمد ابراهٌم 88846

23.5231913.51528.518000125.5000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرااحمد محمد محمد الهادى 88847



31221914152918000185.5000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرااحمد محمود سٌد جابر 88848

28.5241912.51527.518.5000135000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرااسامه منصور امام منصور 88849

26191913.51124.519000134.5000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرااسماعٌل حسن على سٌد 88850

25241914.513.52819000126000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرااسالم صبحى عواد عبدالحافظ 88851

2524.51914.512.52718.5000157000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرااسماعٌل محمد اسماعٌل محمد 88852

11.5211913.514.52815000105000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرااسالم فارس عٌد سالمه 88853

21221912.51224.515.5000105000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرااشرف بٌومى عبدالهادى عبدالغنى 88854

24.5201914.51327.519000105000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرااشرف فوزى دسوقى ابراهٌم 88855

000000غغ000غ0غغغغ23.5منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراادهم طه عبدالستار السٌد السٌد 88856

24191913.51427.519.5000185000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرااٌمن جاب هللا بشرى الٌاس 88857

20.5251713.513.52719.5000125000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرااٌمن محمد حسن محمود 88858

232418.513.51427.519.5000185000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرابٌتر خلف خلٌفه حناوى 88859

22.527.51914.513.52819.5000155000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراتامر محمد محمد ابراهٌم 88860

28251914.514.52919.5000196000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراناصر ٌحى كامل محمد على 88861

24.519.51912.513.52619.5000156000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراجاد رمضان جاد عوض 88862

2523.518.514.51428.518.5000166000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراحاتم عبدهللا عوٌس على 88863

18251914.514.52919000135000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراحسام عبدالمجٌد فتحى على 88864

26.526191413.527.519.5000206000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراحسن سٌد صالح خالد 88865

23.5252014.51428.519.5000145000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراحسٌن سعٌد حسٌن محمد 88866

20271914.514.52918000175000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراحماده رمضان احمد عرابى 88867

26252014.51428.520000176000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراحسٌن حمدى عبدربه عبدالمقصود 88868

29251912.51426.520000186000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراحنفى حسن عبدالستار محمود 88869

302519.512142619.500017.55000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراخالد فوزى ٌوسف عبدربه 88870

24.5272014.514.52920000176000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراخالد محمد عبدالحلٌم محمد 88871

30.5202014.51428.520000186000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراخالد مصطفى عبدالمعتمد خلف 88872

2725201314.527.518.5000177000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرارضا ابراهٌم عبدالمجٌد عبدالحمٌد 88873

30252014.51428.519.5000176000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرادروٌش عبدالجواد دروٌش صبره 88874

2823.519.512.51325.519.5000167000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرارمضان احمد سٌد احمد 88875

33.52518.514152920000166000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرارضا عادل عبدالجواد محمود 88876

30252013.513.52719.5000195000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرارمضان مصطفى محمد ابراهٌم 88877

30.518.52014152918.5000196000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرارمضان فتحى فارس حسٌن 88878

2919.51912.514.52718.5000195000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراسامح محمد ابراهٌم غنٌم 88879

29192013.51528.519.5000156000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراسامى كمال عبدالتواب حسنٌن 88880

000000غغ000غ0غغغغغمنازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراسعد فرٌد سعد صالح 88881

32.5262014.51529.519.5000186000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراسعٌد عبدالغنى عبدالشكور محمد 88882

28.525201414.528.520000196000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراسٌد احمد خلٌل عبدالنعٌم 88883

2521161413.527.518000175.5000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراسٌد اشرف سٌد محمد 88884

28.522.5201414.528.520000196000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراسٌد حسن محمد محمد 88885

000000غغ000غ0غغغغغمنازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراسٌد شعبان صبحى السٌد 88886

29212012152720000196.5000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراسٌد فؤاد كامل محروس 88887

28.519913.51528.519.5000198000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراسٌد محمود احمد محمد 88888

33.524191414.528.519000167000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراشرٌف اشرف محمد عبدالعزٌز 88889

23.5191914.51529.520000205000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراشرٌف تقى حسن عبدالشافى 88890

35282014.51529.520000206.5000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراطارق احمد محمد السٌد 88891

27.5132014.51529.519000195.5000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراعادل فكرى محمد محمود 88892

30.5252014152920000206000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراعادل محمود احمد احمد 88893

26.512121014.524.519.5000196000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراعبدالرحمن اسماعٌل محمد احمد 88894

000000غغ000غ0غغغغغمنازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراعبدالرحمن حلمى عبدالرحمن موافى 88895

1419000204.5000000غ29.521.52014منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراعبدالرحمن رافت احمد محمد 88896

3114.59.513152820000208000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراعبدالفتاح عصام عبدالفتاح محمود 88897

19.511.51526.520000207.5000000غ26.5منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراعبدهللا سالمه محمود عبدالظاهر 88898

29.52219.514.51529.519000208000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراعبدهللا طارق عاصم عبدالجواد 88899

000000غغ000غ0غغغغغمنازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراعبدالوهاب صبحى عبدالوهاب محمد 88900

29.522.5201314.527.516000165.5000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراعبداللطٌف جمال عبداللطٌف حبٌشى88901

30.5201914.51529.517000165000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراعربى سٌد امٌن على 88902

31201313152818.5000178000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراعصام عبدالبصٌر امٌن محمود 88903



32.513.519.514.51529.518.5000197000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراعصام محمد حسٌن عمر 88904

32162011.51526.518.5600207000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراعطاهللا خلٌفه فضل شعبان 88905

32.5271913.51528.516.5000137000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراعالء سعٌد بركات محمود 88906

31231911.514.52618000196000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراعالء هشام عبدالعظٌم محمود 88907

23.5161613.51427.517.5000186000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراعلى السٌد رجب السٌد 88908

32.5241913.513.52719000157.5000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراعلى عصام الدٌن ابراهٌم على 88909

28.524191313.526.518.5000146.5000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراعلى محمد السٌد محمد 88910

322617.513.513.52718.5000145.5000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراعماد حماده على عٌد 88911

32181913.513.52719000186.5000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراعمر محمد عبدالراضى مصطفى 88912

25.52318.514132718000166.5000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراعمرو عوض صابر محمد 88913

30.525191314.527.519000156000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراعمرو محمد السٌد خلٌل 88914

36.522.51914.51428.518.5000196000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراعمرو محمد عبدالكرٌم محمود 88915

35.522201313.526.519000165000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراكامل فؤاد محمود محمد 88916

35.52319.51414.528.517.5000187000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراكرٌم عبدالمنعم مأمون الدلٌل 88917

34.51719.514.51327.518000187.5000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمد ابراهٌم عٌد محمد 88918

29241914.513.52818000186000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمد احمد تونى حافظ 88919

3424.51914.51428.519000156000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمد احمد حسن ٌس88920

3022191413.527.519000144.5000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمد احمد سعٌد رمضان 88921

24.522191413.527.519000175.5000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمد احمد محمد السٌد 88922

23191414.528.518.5000196000000غمنازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمد السٌد احمد رفاعى 88923

13.513.518.5000166.5000000غ31.52219منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمد انور فوزى عبدالعزٌز88924

24241914.513.52819000144.5000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمد جمال عبدالنبى عشرى88925

29251914.513.52818.5000155000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمد جمٌل شعبان رفاعى88926

21.5251913.51326.519.5000145000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمد حازم حسنى بشٌر88927

29.52518.0514.512.52719.5000187000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمد حسٌن امام حسٌن88928

000000غغ000غ0غغغغغمنازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمد حسن محمود حسن88929

12.513.500097000000غ8.512.5غ12.5منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمد زكى حسٌن السٌد88930

26.524.52014142815.5000137000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمد سعٌد عبدالكرٌم محمد88931

32252014.514.52919000147000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمد سلٌم ثابت سلٌم88932

32252014.51428.519.5000157000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمد سمٌر سٌداحمد محمد88933

3326.519.514.51327.519000127000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمد سٌد احمد عبدالباسط88934

30.521.52014.513.52819000177000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمد طلعت السٌد الحاج88935

2424.52014142818000147000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمد عاشور سالم محمد88936

31.52519.511.513.52519000117000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمد عبدالغنى الشحات ابوعبده88937

3024.5201314.527.519000157000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمد عبدالحمٌد لطفى عبدالحمٌد88938

352819.514.513.52819000137000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمد عبدالنبى سالم عبدالاله88939

25.52719.514.51428.518.5000147000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمد عبدالنبى محمد محمد88940

302417.513.51023.512000137000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمد على دكرورى على88941

3024201111.522.59000137000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمد فتحى حمزه محمد88942

3125.52014142819.5000167000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمد فتحى صدٌق على88943

29252014.514.52918.5000146000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمد فتحى عبدالمقصود ٌوسف88944

30.5292014.51428.519000168000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمد مجدى ابراهٌم السٌد88945

33.5272011.514.52619.5000137000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمد مصطفى محمد مصطفى88946

000000غغ000غ0غغغغ17.5منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمود ابراهٌم قرنى ابوسٌف88947

2925191414.528.518000166000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمود احمد محمود عبدالرحمن88948

28.52517.51413.527.519.5000167000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمود اسامه عبدالعزٌز احمد88949

28.5141814.513.52817.5000137000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمود اسماعٌل حسن عبدالنبى88950

000000غغ000غ0غغغغغمنازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمود امام محمد عٌد امام88951

3125201514.529.517.5000195000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمود رجب احمد محمد88952

22.526201110.521.519000175000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمود سٌد عبدالسمٌع عبدالعال88953

26.525201514.529.519.5000185000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمود فرج هللا سٌد فرج هللا88954

27.5232015102520000134000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمود محمد عبدالموجود ابوزٌد88955

000000غغ000غ9.59.5غغ30.523.5منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمود محمد محمود عبدالجلٌل88956

27.527191010.520.517000175000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمود ممدوح عالم محمد88957

26.524.518910.519.520000145000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامدحت فاٌق غالى مٌخائٌل88958

24.520191110.521.517.5000155000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامسعد محمود عبدالعزٌز احمد88959



2720191514.529.520000135000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامصطفى احمد محمد سعٌد88960

26.5242012.510.52319.5000175000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامصطفى زٌدان على عفٌفى88961

29.524201514.529.515000175000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامصطفى سٌد رمضان السٌد محمد88962

29282015102520000185000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامصطفى سٌد مصطفى محمد88963

27.523201514.529.520000195000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامصطفى محمود عبدالمجٌد محمد88964

24.525201514.529.519000195000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامصطفى مصطفى ابراهٌم ابراهٌم88965

24.524.52014.510.52519.5000185000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامنصور سلطان احمد ابراهٌم88966

20.523201414.528.517.5000175000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراناصر محمد ابراهٌم طبل88967

27.525201010.520.520000195000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراهانى عزت احمد مكرم هللا88968

20.524.52014.51428.518.5000145000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراهشام رمضان عبدالعاطى حسن88969

2724.5201514.529.520000166000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراوائل محمد عبدالعاطى محمد88970

18241911.51021.517.5000165000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراٌاسر السٌد عبدالهادى محمود88971

30.5252014.514.52920000176000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراٌاسر محمد حافظ العزب88972

21.524201413.527.517.5000165000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرااحمد اسامه على مصطفى88973

28.51918.513.51427.519000174000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرااحمد ٌاسر محمد عبدالفتاح88974

24.519.51914.514.52919.5000187000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراامٌن كرمانى رزق ربٌع88975

13.510000145000000غ17414.513.5منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراحسٌن محمود فرج محمد88976

12.5172014.514.52919000165.5000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراسٌد شعبان سٌد بدوى88977

29.527.52014.514.52919000166.5000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراعامر فؤاد محمود عباده88978

32.525201414.528.517.5000176.5000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراعبدالسالم محمد رزق رزق88979

25.522201313.526.518.5000165.5000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراعالء عبدالحكٌم محمد على88980

17252014142820000166.5000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراكرٌم طارق عبدهللا حافظ88981

20.5251914.51327.519.5000156.5000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراسعٌد احمد محمد على88982

21.5272014.514.52919.5000166.5000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراعبدالرحمن محمد عبدالحمٌد محمود88983

28242014.514.52920000163000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمد عبدهللا محمد احمد88984

20.515.52014.51428.519.5000156.5000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرااحمد محمد السٌد محمد88985

22252014.514.52920000165.5000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرااحمد مؤمن حسٌن احمد88986

34.5252014.514.52919.5000164.5000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمد احمد محمود مبارك88987

32.524.52014.514.52919.5000166.5000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمد سعٌد عبدالغفار السمالوى88988

31222014.51428.519.5000166.5000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراسٌد دٌاب فرج محمد88989

26.52619.513.514.52820000165.5000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراصابر محمد عبدالغفار نجٌب88990

25.5181814.514.52915.5000155.5000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمد محسن احمد عبدهللا88991

3123.52014.514.52919.5000166.5000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمد محمد عبدالهادى محمد88992

2318119.520.511000126.5000000غمنازل إدارة بنهابنهامكسٌموس عادل رزق هللا جرجس 88993

2119.515981715.5000115.5000000منازل ادارة طوخطوخامانى على السٌد على88994

232315119.520.516.5000156000000منازل ادارة طوخطوخالشٌماء محمد ابراهٌم محمد88995

2223199.58.51816.5000167000000منازل ادارة طوخطوخسمٌره سلٌمان السٌد سالم88996

2316187.5714.517000166000000منازل ادارة طوخطوخفاطمه صبرى احمد عبدالفتاح88997

22.520.517.588.516.515.5000148000000منازل ادارة طوخطوخمدٌحه عبدالوهاب احمد شحاته88998

21.519.516781515000115000000منازل ادارة طوخطوخهدى عبدالعظٌم عبدالفتاح عبدالخالق88999

2220.5166.5814.514000135000000منازل ادارة طوخطوخابراهٌم محمد عبدالمعبود دعبس89000

17.516.51312112312.5000118000000منازل ادارة طوخطوخاسامه سٌداحمد محمد جمعه89001

2222.513.510102014000157000000منازل ادارة طوخطوخاسالم عزالدٌن عبدالوهاب احمد89002

2525.516.51211.523.514.5000158000000منازل ادارة طوخطوخخالد محمد احمد بركات89003

20.517.5158.5917.515000116000000منازل ادارة طوخطوخرمضان محمد محمد عبدالخالق89004

17.517.511.5119.520.514.5000105000000منازل ادارة طوخطوخسمٌر محمد سٌد ابراهٌم89005

20.52214.51011.521.516000128000000منازل ادارة طوخطوخعادل ابراهٌم ابوالخٌر السٌد89006

20.513131010.520.514.5000107000000منازل ادارة طوخطوخعمر عرفه خالد عرفه89007

2323.51612.511.52415000165.5000000منازل ادارة طوخطوخعلى عبدالباسط على عبدالباسط89008

20.52114.5109.519.514.500096000000منازل ادارة طوخطوخقطب محمد قطب عٌد89009

222514.58.5715.514.5000117000000منازل ادارة طوخطوخمحمد احمد فرحات دكرورى89010

232314.51211.523.514.5000138000000منازل ادارة طوخطوخمحمد حامد ابراهٌم عبدالرحمن89011

24231510.5919.514000128000000منازل ادارة طوخطوخمحمد محمود مختار محمود89012

1612.514.51181913000106000000منازل ادارة طوخطوخمحمد مصطفى محمود محمد89013

15.51615.511.56.51814000138000000منازل ادارة طوخطوخمحمود احمد على على89014

18.5191595.514.513.5000106000000منازل ادارة طوخطوخمحمود حسن طه عبدالحلٌم89015



221915.510.5818.516000168000000منازل ادارة طوخطوخهانى رمضان محمود احمد89016

17.52213.510.5818.515000126000000منازل ادارة طوخطوخهشام سمٌر ابراهٌم السٌد89017

20.52215.510.5818.516000158000000منازل ادارة طوخطوخٌاسر عبدالحمٌد عبدالرحمن محمد89018

10.51415.59.56.51614000108000000منازل ادارة طوخطوخاحمد حلمى ٌونس عبدهللا89019

19.522.5159.5817.515.5000168000000منازل ادارة طوخطوخاحمد صبحى سعد محمد89020

000000غ01500017غغغ19غمنازل ادارة طوخطوخاحمد فتحى عبدالوهاب منسى89021

19.522169.5817.511000136000000منازل ادارة طوخطوخاحمد كمال محمود محمدى89022

2121.512.5871514000167000000منازل ادارة طوخطوخاحمد محمد عبدهللا محمد89023

8.516.51198171200093000000منازل ادارة طوخطوخاسالم سٌد امام عفٌفى89024

615.513.587.515.51400093000000منازل ادارة طوخطوخالسٌد خالد السٌد عبدالحمٌد89025

23.524.5131081814.5000156.5000000منازل ادارة طوخطوخالسٌد ٌسرى السٌد مصطفى 89026

2020.513.598.517.514.5000158000000منازل ادارة طوخطوخالسٌد ٌونس السٌد محمد89027

1820.513.58.5715.514.5000148000000منازل ادارة طوخطوخحماده السٌد حسانٌن هاشم89028

000000غ5.55.512.500010غغغغمنازل ادارة طوخطوخرضا سعٌد حموده مسعود89029

1821.513.59.57.51716.5000178000000منازل ادارة طوخطوخسٌد سالم احمد سالم89030

15.518.510.5981716000137000000منازل ادارة طوخطوخشاهر انور على محمود89031

16.517111081815000116000000منازل ادارة طوخطوخصبحى محسن صبحى اسماعٌل89032

1417.595.59.51511.5000167.5000000منازل ادارة طوخطوخعادل سعٌد محمد ابراهٌم89033

2717121091916000197.5000000منازل ادارة طوخطوخعبدالحمٌد محمد بندارى حماد89034

22.59.51076.513.513.5000177000000منازل ادارة طوخطوخعبدالعزٌز محمد عبدالعزٌز محمد89035

2911.5139.5918.516000107.5000000منازل ادارة طوخطوخعبدهللا راضى عبدالفتاح مسعود89036

29.517131081814000198000000منازل ادارة طوخطوخعصام احمد حسٌن محمد89037

281811109.519.516000178000000منازل ادارة طوخطوخعطٌه محمد عطٌه سٌد89038

23.51810.5109.519.515000167000000منازل ادارة طوخطوخعمرو عبدهللا محى الدٌن عبدهللا89039

22189.5891711000157.5000000منازل ادارة طوخطوخمحمد ابراهٌم عبدالباقى عبدالحمٌد89040

2821.515.5108.518.519000177.5000000منازل ادارة طوخطوخمحمد احمد على عبدالحمٌد89041

2316127.55.51315000157.5000000منازل ادارة طوخطوخمحمد صالح علوانى ابراهٌم89042

24.513.59.54.58.51314.5000177000000منازل ادارة طوخطوخمحمد عصام صبحى على89043

2917.512.5991815.5000177000000منازل ادارة طوخطوخمحمد عطا محمد عبدالرحمن89044

13.511.5118.5715.510.5000185000000منازل ادارة طوخطوخمحمد قاسم محمود محمد89045

20.59.5989.517.513000187000000منازل ادارة طوخطوخمحمود محمد عبدالفتاح عالم89046

18186981713000157000000منازل ادارة طوخطوخمختار حسن مختار حسن89047

2316.57108.518.515000167.5000000منازل ادارة طوخطوخمصطفى جابر ابراهٌم عبدهللا89048

25.513.5105.58.51412000137000000منازل ادارة طوخطوخهانى السٌد عبدالباقى عبدالخالق89049

27.517.513109.519.516.5000187.5000000منازل ادارة طوخطوخهانى محمد ابراهٌم مهدى89050

2520.515.58.5816.517.5000165.5000000منازل ادارة طوخطوخٌوسف رمضان خضرى ابوالخٌر89051

25.5221310.51121.516.5000188.5000000منازل ادارة طوخطوخصبحى عرفه محمد ابراهٌم89052

1513131112.523.55000158000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبقمر حمدى ابراهٌم عبده 89053

22.512.5111212.524.58.5000178000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبنورا احمد سٌد محمد 89054

2812.598.51018.511.5000165.5000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةاحمد عوض محمد محمد 89055

2114.51013102311000197.5000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةحسٌن محمد حسن عبدالرؤوف 89056

25169.510.51020.510.5000177.5000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةسٌد محمود السٌد عثمان 89057

29.518.51111.51021.59.5000195.5000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةعالء سٌد حسن سلٌمان 89058

2615.59139.522.510.5000187.5000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمجدى لبٌب رمضان ابراهٌم 89059

23.54.510.5129.521.58.5000196.5000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمد سعٌد الرؤف جابر 89060

2414.59.5109.519.511000197.5000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمود ابراهٌم احمد ابراهٌم 89061

261511.512102212000197000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةهشام سٌد محمدى محمد 89062

36.526.51614132717000166000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرافاطمه عبدالفتاح على عبدالفتاح 89063

3020.5151081814.5000157000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرامرٌم مكرم ودٌع جرجس 89064

30.520131210.522.514.5000168000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرانوره احمد محمد متولى 89065

272413129.521.513.5000187.5000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراحسام فكرى عزٌز حنا 89066

199.543582.5000166000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطراسماء حسام كامل احمد 89067

207.5434.57.55000146000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطردنٌا ٌاسر محمد محمود 89068

237.53.53585.5000147000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطرحنان حماده محمد كمال 89069

17.58.543584000146000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطررشا عثمان حسن على 89070

18.57.543584.5000116.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطررضا مجدى محمود ابوالعنٌن 89071



20.54435.58.55000107000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطرفاطمه عوده محمد حسن 89072

6.542354.5000158000000غمنازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطرهدى غانم حسٌن غانم 89073

13.58.5136.5915.56000127.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد حسٌنى محمد سلٌمان 89074

10.51112.56.56.51312000147.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد عبدالحمٌد السٌد محمد 89075

13.59.5125.56.5129000127.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد عبدالنبى حسن هندى 89076

22.512.51788.516.514000166000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد محمود بركات اسماعٌل 89077

25.511.514661211.5000157.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراسالم سلٌمان محمد على 89078

1912.514.55.5712.510.5000145000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراسالم محمود حسٌنى ابراهٌم 89079

28.51316.5911.520.511.5000166.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرابراهٌم محمد محمد محمود 89080

19.57.514.55.59.51512000145000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرزٌد فتحى على محمد 89081

2511156.510.51712000167000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرالبدرى حسن على حسن 89082

189.515.513.59.52311000156000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرالسٌد عٌد السعٌد محمد 89083

22.59.51513.510.52413000157000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرعبدالوهاب محمد محمد صالح 89084

15.5910.51410.524.512.5000137.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمد عبدالحمٌد السٌد محمد 89085

19.510.513.51292110000157.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمد عطٌه السٌد دٌاب 89086

19.571412.510.5238000135.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمد عٌد على زاٌد 89087

22.51015.513.510.52411.5000157.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرعالء عبدالفضٌل محمد محمد 89088

22101510.51020.511.5000137000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمود نجٌب عبده محمد 89089

2411141310.523.511000157000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمصطفى محمد السٌد محمد 89090

167.51413.51023.513.5000137000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمصطفى محمد حسن ابراهٌم 89091

23.511.515.51410.524.513.5000157000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمعاذ فرج سعد فرج 89092

188.51412.5921.510.5000146.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراسالم السٌد محمد ٌونس 89093

21.5914.51410.524.512.5000167.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرعالءالدٌن السٌد احمد السٌد 89094

2013.515.514112514000167.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرنجاح عزت نجاح محمد 89095

14.513.514.510.51525.514000147000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد صالح عبدالرازق محمد 89096

1413.5169.51423.510000157000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةجوده محمد جوده محمد 89097

1281510.512.52312000137000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةحماد عبدالقوى حسان حماد 89098

1221.5141014.524.514.5000147000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةحمدى احمد سٌد محمد 89099

21.5131710.514.5259000186.5000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحسن مسلم امام احمد 89100

72.516.59.51524.58000184000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد عبدالغنى سٌد احمد 89101

147.5118.51422.58000186000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةكرٌم اشرف عبدالحلٌم عبدالعزٌز 89102

14151210.51424.59.5000176000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةولٌد مصلح سٌد سٌد الفخرانى 89103

29.5711.54484000185000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةرحمه رمضان خالد جمعان 89104

24694.526.52.5000156000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةسحر رمضان عبدالمنعم محمد 89105

1876.541.55.53.5000117000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةناهد مسلم عبدالعزٌز سٌد احمد 89106

1612.5159.5716.512000166000000منازل إدارة بنهابنهااسامه فكٌه فتحى سلٌمان 89107

13.51217.510.5515.514000165000000منازل إدارة بنهابنهااسالم محمد عبدالونٌس عبدالسالم 89108

811.51564.510.59000115000000منازل إدارة بنهابنهاكرٌم سمٌر امام محمد 89109

1412181151614000165000000منازل إدارة بنهابنهامحمد السٌد عبدالحلٌم احمد 89110

31.516.515.51392214.5000165000000منازل ادارة طوخطوخهشام عبدالرحمن احمد على 89111

27.521.518.510.58.51915.5000176000000منازل ادارة طوخطوخابراهٌم سعٌد عبدالرحمن الزقزوق89112

1512171151615000165000000منازل إدارة بنهابنهامنى محمدى احمد ابراهٌم 89113

32.515.51410.59.52011.5000207000000منازل إدارة قهاقهانورا جمال جورج موسى 89114

1214.513.5119.520.57000104000000منازل إدارة قهاقهامصطفى محمود ابراهٌم محمود 89115

332113.510.510.52113.5000187000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراسٌده اسامه حسن احمد 89116

820108.5917.510000166000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرااحمد ابراهٌم احمد محمد 89117

000000غغ000غ0غغغغغمنازل إدارة غرب شبراغرب شبرارافت عبدالمنعم محمد محمد 89118

000000غغ000غ0غغغغ8منازل إدارة غرب شبراغرب شبراعصام هشام محمد عطٌه 89119

12.518.51111112210.5000186000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرامحمود محمد محمود حسن 89120

1418.510.510.51121.510000156000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرامٌنا رأفت كامل لوقا 89121

2822.51510.58.51915000175000000منازل ادارة طوخطوخمنى السٌد محمد سلٌم 89122

12.518.512.5771415.5000124000000منازل ادارة طوخطوخهانى محمد عبدالسمٌع محمد 89123

145.512.59.510.5208000186000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد محمد عبدالنبى محمد 89124

161513.51013.523.56.5000146000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةرضا حسن حسٌن السٌد 89125

1913.512.51014247000157000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةسالم عبدالحلٌم جوده عبدالحلٌم 89126

169.510.5911208.5000174000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمود محمد محمود محمد 89127



1913.51710.5515.513.5000126000000منازل إدارة بنهابنهاعاطف عزت محمود ابراهٌم 89128

2323161061615.5000175000000منازل إدارة بنهابنهامحمد فتحى متولى خمٌس 89129

16.516117.51421.511.5000167000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبرحاب طه السٌد حسٌن 89130

211713.58142215000187000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبسمر فتوح عبدالعزٌز عبدالكرٌم 89131

15.514.510.58.513.52210.5000126000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبعزٌزه سامى رشاد حنفى 89132

25.51614.58.513.52212.5000197000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبنعمه فرج مفرح فرج 89133

121311.57.513.52110.5000137000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبسامى محمد مصطفى العربى89134

18.51513913.522.510000186000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبشعبان فؤاد عبدالرحمن السٌد89135

1815.512.58.512.5219000186000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبطارق صالح على محمود89136

231413.5812.520.59.5000177000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبطارق عبدالمؤمن عبدالمطلب مطرى89137

17.510.5107.513.5219.5000166000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبعبدهللا حمدى طه ابراهٌم89138

1614.51310.513.5249.5000186000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبعمر شوقى على حسانٌن89139

15.515.513.57.51320.59.5000135000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبعالء عنتر ابراهٌم سالم89140

1711.5128.513.5228.5000134000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبعلى رشاد محمد سالم89141

17.51010.57.513.52110.5000154000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبفٌصل محمود عبدالمعطى حسونه89142

111087.513.5217.5000135000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبمحمد عبدالرحمن صبرى عبدالرحمن89143

1881310.512.52311000166000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبمحمود محمد سالمه حسٌن89144

21.516141113.524.511000195000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبمختار محمد نجدى بسٌونى89145

1313813.521.510000145000000غمنازل إدارة قلٌوبقلٌوبهانى فرج عبدالفتاح شرٌف89146

2012.512.5813.521.511.5000186000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبوائل محمد عبدالسمٌع حجاج89147

11.510.51222.512000186000000غ16منازل إدارة غرب شبراغرب شبراٌوسف مصطفى محمد الشاذلى89148

1610.5139.513.5239.5000145000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبممدوح سالم عبدالعزٌز محمد89149

29.52214.5127.519.517.5000186000000منازل ادارة طوخطوخرباب عبدالناصر احمد السٌد 89150

23.519.51399.518.517.5000147.5000000منازل ادارة طوخطوخمدٌحه عبدالمعبود الدسوقى عبدالرحمن 89151

24.564.534.57.54000127.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطراسراء خلٌل علٌوه محمد 89152

226.514.51310.523.59.500013.55.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد على ناصف احمد 89153

20814.512.511.52413000145000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرحسٌن على محمود على 89154

188.51412.51022.510.500015.56.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطركرٌم فتحى سالم ٌوسف 89155

213.59.5713.520.5900015.53000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةخمٌس عبدالمجٌد حلفاٌه ابوزٌد89156

281611.546.510.514.5000144.5000000منازل ادارة طوخطوخمصطفى عبدالرازق مصطفى على 89157

30109.5109.519.59.500017.56000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةاسماء طه ابراهٌم سلٌمان 89158

30.58.510.57.510.5189000195000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةاٌمان رجب دسوقى سعٌد 89159

28.58.548.5917.59.5000164.5000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةسامٌه سالمه عطٌه شاهٌن 89160

297.591311.524.57.5000185.5000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةسعاد اسماعٌل سٌد اسماعٌل 89161

329.58.512.511.52410.5000186000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةفاطمه الزهراء صابر شافعى على 89162

348.5811.59.52111000174.5000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةاحمد صبرى محمد عطاهللا 89163

29.56.57.58.51018.51000010.54.5000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةاحمد عبدالرحمن على عبدالرسول 89164

20.510.59.59.51019.51300012.55000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةاالمٌر مجدى محمد عبدالمجٌد 89165

26.511.59.589.517.51200013.53000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةحسام حسن محمد حسن 89166

30.511.51099.518.511.5000196000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةرٌان محمد جالل محمد 89167

741115800017.56000000غغمنازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةسٌد نصار فهمى احمد 89168

138.5639.512.58.5000177000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةطارق محمد حسن مجاهد 89169

248.56511.516.59000189000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةعبدالمقصود شحات عبدالمقصود عبداللطٌف 89170

6.54.56.5915.5900017.56.5000000غمنازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةعبدهللا عادل محمد موسى 89171

24.566.57.5714.5900017.54.5000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةعبدهللا لطفى عبده محمد 89172

331279.511.5219.5000186000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمد احمد سٌد عٌد 89173

18116.57.59.517900016.55000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمد رمضان محمد محمود 89174

20.5118.57.51118.57.5000147000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمد حمدى محمد محمدى 89175

19.5158.5710.517.58000168000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمد عبدالرحمن على عبدالرسول 89176

9.512.51349.513.510000177000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمصطفى عصام مصطفى ابراهٌم 89177

118.5144.51216.59.5000197000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةكمال جمعه على ابراهٌم 89178

23.515.5135.59.51510.5000196000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةورده ابراهٌم محمد خلٌل 89179

17.5121114112510000176.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرٌوسف سٌد جبر عبدالمطلب89180

24.52113.51312.525.513000187.5000000منازل ادارة كفر شكركفر شكرابراهٌم عبدهللا محمد ابراهٌم89181

21.52115.510.51020.514000186.5000000منازل ادارة كفر شكركفر شكرابراهٌم الشحات ابراهٌم حسن89182

241715.512102211000186.5000000منازل ادارة كفر شكركفر شكراحمد جاب هللا عبدالمقصود خاطر89183



26.5231613.51023.513.5000187.5000000منازل ادارة كفر شكركفر شكرامٌن عبدهللا محمد عبدالهادى89184

231113.511.51122.511000147.5000000منازل ادارة كفر شكركفر شكرسعٌد محمد اسماعٌل شعبان89185

13.5151289.517.55000156.5000000منازل ادارة كفر شكركفر شكرعزب محمد عزب السٌد89186

15.51914108.518.512000108000000منازل إدارة قهاقهامحمد عبدالكرٌم مصطفى بكرى89187

2015.512.5881616.5000177.5000000منازل ادارة طوخطوخاٌمان محمد الطوخى زكرٌا89188

913.510.52411.5000136.5000000غ16منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد غناٌم مصطفى غناٌم89189

151113.512.51022.59.5000146.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرزهران كمال حسن على89190

201213.512112313000166.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمد فؤاد عامر عمار89191

111110.5000176000000غ17.514.5غمنازل إدارة غرب شبراغرب شبرااحمد بسٌونى احمد محمد89192

616.57.57101710000145.5000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرااحمد امٌن خلٌفه خلٌل89193

17.517.511.512122412000153.5000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرااحمد عبدالهادى طه قاعود89194

15.5179.51111.522.510.5000166000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرااحمد محمد عبدالوهاب محمد89195

1718.51111122311000187000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرااحمد مصطفى اسماعٌل عبدالعال89196

1318.513.59122111.5000187000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرااشرف احمد احمد دروٌش89197

18.51110.51020.512000167000000غمنازل إدارة غرب شبراغرب شبراامٌن سٌد امٌن على89198

318.510.569.515.510.5000146000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراشدٌد فرج فرج هللا احمد عامر89199

16.521.51410.51020.512.5000155.5000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراعمرو صالح عبدالنبى عبدالعزٌز89200

17.51914.511.51021.511000177.5000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراطه عبدالباسط عبدالعزٌز متولى89201

22.51112.510.51121.511000165000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرامحمد زكرٌا حافظ عبدالحمٌد89202

12.51912.59.51019.511000116000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرامحمد ٌوسف حسن محمد89203

262014.51112.523.512000146000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرامحمود مغاورى عبدهللا على89204

1418106121811000145000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرانبٌه جرجس نبٌه دانٌال89205

2514.5177.51219.516000168000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوباسراء ناصر فتحى ابراهٌم89206

27.515.518.56.51218.514.5000178000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبدعاء عامر عبدالفتاح محمد89207

31.510.5189.51322.516.5000197000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبفاطمه احمد مصطفى عبدالخالق89208

32.511.5189132216.5000198000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبفاطمه عٌد حسان محمد89209

32.511.5176.512.51916.5000197000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبندا اسماعٌل فرج اسماعٌل89210

2812.5179132217000188000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبنورا جمال سٌد عبدالعزٌز89211

291317.58122016.5000188000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبعزه احمد سٌد محمد القزاز89212

31.51117.5612.518.517000186000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوباحمد ناصر كامل عبدالعزٌز89213

2910188.51119.513.5000198000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبالحسن جمال جاد موسى89214

26.5517.59112013.5000187000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبحسن سٌد عبدالمنعم قرمان89215

229.51689.517.515.5000158000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبحسن محروس شافعى عطا هللا89216

20.59.5157101713.5000157000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبربٌع على سٌد على89217

261518.56.51319.516000168000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبسٌد محمد سٌد عبدالعزٌز89218

2513.517.57.513.52114.5000188000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبطارق فرج احمد عاشور89219

2714187121915000187000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبعبدالحمٌد خالد عبدالحمٌد عفٌفى89220

281417.57.511.51914000147000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبعالم عزت عالم عثمان89221

2711.516.58.51321.516000178000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبمحمد صبحى عبدالعال عبدالنبى89222

000000غغ000غ0غغغغغمنازل إدارة قلٌوبقلٌوبمحمد محمود شلقامى قطب89223

000000غغ000غ0غغغغغمنازل إدارة قلٌوبقلٌوبمحمد نبٌل احمد محمد89224

298.5178.513.52214.5000178000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوباحمد محمد عبدالمنعم جمٌل89225

22.51616.57.5815.515.5000176000000منازل ادارة طوخطوخاحمد محمد احمد منصور89226

17.517.514.59.5918.515000185000000منازل ادارة طوخطوخاٌهاب جابر سٌد احمد89227

000000غغ000غ0غغغغغمنازل ادارة طوخطوخخالد الجٌد بٌومى محمد89228

31191911.5819.515.5000176000000منازل ادارة طوخطوخهشام نجاح عبدالمجٌد شلبى89229

24.58.546.5612.57000185000000منازل إدارة العبور ع بنٌنالعبورابراهٌم فارس السٌد على89230

12.5945497.5000166000000منازل إدارة العبور ع بنٌنالعبوراحمد محمد ابراهٌم عالم89231

10.512.56.54.54.595000166000000منازل إدارة العبور ع بنٌنالعبوراسالم رمضان محمد عبدهللا89232

18.56.57.554.59.57000145000000منازل إدارة العبور ع بنٌنالعبورحمدى احمد عبدالرحمن محمود89233

2112.511.59.54.51410000157000000منازل إدارة العبور ع بنٌنالعبورعبدالرحمن احمد عدلى احمد89234

2214.5108.54.51311.5000186000000منازل إدارة العبور ع بنٌنالعبورمحمد الزغبى عبدالبدٌع عبدالحمٌد89235

24.51296.5410.511.5000155000000منازل إدارة العبور ع بنٌنالعبورمحمد عادل عبدالعاطى احمد89236

18.511.59.584.512.59.5000155000000منازل إدارة العبور ع بنٌنالعبورمحمد قرنى احمد محمود89237

7.577.54.548.57000156000000منازل إدارة العبور ع بنٌنالعبورعلى سعد عبدالوهاب محمد89238

25.512.54.54.56.5116.5000155000000منازل إدارة العبور ع بنٌنالعبورهانى سعٌد السٌد سٌد89239



18942356.5000105000000منازل إدارة العبور ع بنٌنالعبورٌوسف شعبان عبدالعاطى احمد89240

10.510.5356115.5000125000000منازل إدارة العبور ع بنٌنالعبورمحمود امٌن فكرى عبدالمالك89241

12.54483000105000000غمنازل إدارة العبور ع بنٌنالعبورحسٌن احمد عبدالحكٌم محمد89242

199.55.555.510.57.5000106000000منازل إدارة العبور ع بنٌنالعبورعمرو هشام طلبه احمد89243

22.522.5139.5817.510.5000166000000منازل ادارة طوخطوخاحمد راضى محمود عبده89244

2620161110.521.515000186000000منازل ادارة طوخطوخرافت على محمد على89245

2715148.58.51715.5000176000000منازل ادارة طوخطوخرزق عبدالبارى عبدالمجٌد عبدالبارى89246

29.520.514.5117.518.516.5000187000000منازل ادارة طوخطوخعبدالهادى محمد عبدالهادى بٌومى89247

28.520108.58.51715.5000156000000منازل ادارة طوخطوخمحمد خالد مصلح عبدالحمٌد89248

231898.58.51714000156000000منازل ادارة طوخطوخمحمود نبٌل دسوقى ابراهٌم89249

2819.5149.57.51712.5000176000000منازل ادارة طوخطوخمحمد ابوخٌشه عبدالمؤمن محمد89250

23.515.512981712000188000000منازل ادارة طوخطوخمحمود محمد على محمد89251

21.587.5512177000187000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةاحمد فتحى ابوالمجد محمد89252

2810.513.5712197000198000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةاحمد مسعد عبدالكرٌم حسٌن89253

211011.57.5815.55.5000156000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةسٌد حسٌن حسٌن احمد89254

18.51313.5811198.5000199000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةسٌد كرم رجب على89255

1614.513.58.51018.57.5000197000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمد حامد ابراهٌم ٌوسف89256

11.510.511.559.514.56000156000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمد منجد محمد السٌد89257

1416.51213.511.5258000147000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرامحمد عبد الخالق حسن محمد89258

217.514.51311249.5000177000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمد على عبد الرحمن احمد89259

214.514914237.5000175000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةسالمه ابراهٌم امام محمد89260

145129.51423.59000127000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةامٌر سامى محمد على89261

108169.514.5247.5000183.5000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةخالد عزت محمد السٌد89262

000000غغ000غ0غغغغغمنازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةرمضان محمد محمد سٌد89263

14.514.58.5000197000000غ15.58.59.5منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةشرٌف سمٌر خلٌل سالم89264

16711910.519.58000143.5000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد محمود عبدالفتاح مسعد89265

87.511.5814.522.59000144.5000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمٌنا نادى حنا جرجس89266

115.5149.51221.57000144000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةوائل السٌد بٌومى على89267

2817.511.58.51018.512.5000198000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةرانٌا عاطف خلف هللا عبدالعال89268

1617.577.51017.513000176000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةاحمد ابراهٌم عبدالعزٌز احمد89269

2825.512.59.51221.518000197000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةطلبه عبدالعظٌم طلبة عبدالعظٌم89270

214.517814.522.55000164.5000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةحامد رجب محمود عفٌفى89271

21.513.5148.513.5228000166000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةشرٌف مجدى عبدالرحٌم محمد89272

000000غغ000غ0غغغغ19.5منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد ابراهٌم قاسم ابراهٌم89273

29.525.5171091915000167000000منازل ادارة طوخطوخابراهٌم عبدالعظٌم فهمى عبدالعظٌم89274

302216.51091914000166000000منازل ادارة طوخطوخاحمد محمد عبدالرحمن السٌد89275

292316981714000168000000منازل ادارة طوخطوخاسالم ناصر ابراهٌم حسن89276

2722189112015000156000000منازل ادارة طوخطوخحسانٌن عبدالعاطى عبدالحمٌد محمد89277

32.52317.59.5918.514.5000178000000منازل ادارة طوخطوخشعبان سالمة عبدالقادر سالمة89278

000000غغ000غ0غغغغغمنازل ادارة طوخطوخماهر ابراهٌم محمد على89279

25.520.513.5108.518.515000158000000منازل ادارة طوخطوخمحمود محمد عبدالباسط الطوخى89280

27.52418.51091917.5000178000000منازل ادارة طوخطوخمحمود احمد عبدالفتاح على89281

32.54.512.55.53.599000158000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةشٌماء صالح صدقى عبدالرحمن89282

256104153000137.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةساره احمد محمد عواد89283

25.56.51185136000167.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةصباح عبدالخالق رفاعى مصطفى89284

18.54.56.511.52.55000137.5000000منازل إدارة العبور بناتالعبورخلود هدٌان حامد سلٌمان89285

30.516.56.57.5815.515000188000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمد فرٌج حامد فرج عٌد89286

25.516.513.513.511.52510000158000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرازهٌه محمد عبدالحمٌد سوٌلم89287

2819.512.51112.523.514000167000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرااحمد جمال الدٌن عبدالشكور احمد89288

1520121410.524.511.5000127.5000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرااحمد عالء احمد محمد89289

20191214.511.5269000117.5000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراعبدالمنتصر محمد جبرٌل محمد89290

16.519111112238.5000105.5000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرااسالم مجدى احمد محمد89291

000000غغ000غ0غغغ23.517منازل إدارة غرب شبراغرب شبراسٌد شعبان سٌد حامد89292

18.517.5812.51022.510000145.5000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراسعد احمد سعد احمد89293

2116.58.5121123700097.5000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرامجدى هانى نصرى بنٌامٌن89294

23.518.5101112.523.5800095.5000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرامحمد مهدى عبدالرحمن عبدالحلٌم89295



1712146152111.5000147.5000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةالسٌد نصر السٌد ورد89296

161411.5812.520.510000127.5000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةحاتم رمضان حسٌن محمود89297

16.510.5168.51422.513.5000135.5000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد جمال سعد معوض89298

2313168.513.52213000167.5000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد رمضان داود سلٌمان89299

12710.57.510.51810000107.5000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد فؤاد السٌد خلٌل89300

1671359.514.57000133.5000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمود خالد محمد امٌن89301

18125.51.59.5116.5000166000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةرشا محمد جبر ابوحبٌب89302

109.5416.57.56.5000127.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةٌاسمٌن محمود محمد محمود89303

23.521914.51327.57.5000157.5000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرااحمد صالح محمد محمد89304

1615.5121310.523.58000115000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراحسن احمد حسن على89305

20.516.5131312258000125000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرامحمد على فهمى على89306

28.5171613.510.52411.5000176000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةهدٌر هانى حلمى حافظ89307

135.512.510.5919.56000112.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرابراهٌم مصطفى محمد حسن89308

131113.511.5819.57000178000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد محمد عبدالفتاح احمد89309

2012.514.58.51220.512000155000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرالسٌد احمد السٌد احمد89310

23131510.58.51911000177000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرطه احمد طه محمود89311

16.51214.510.511.52213.5000176.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرعبدهللا طارق عبدهللا حسٌن89312

2011159.5918.513000167000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرعبدهللا محمد فضل عبدالحلٌم 89313

211214.510.511.52213.5000156000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرفارس صبحى محمد السٌد89314

1510.514.51011.521.513000155000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمحمود محمد عبدالفتاح على89315

20.5131512112312000155.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمصطفى حمدى ابراهٌم عبدالفتاح89316

241315.511.51122.511000176.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرمصطفى سعٌد السٌد جمعة89317

20.51214.511.51122.59000127.5000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطروائل سالمة موافى عبدالحلٌم89318

23.510.5118.51018.59.5000146.5000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةسجن )محمد محمود حنفى 89319

2520.51810.58.51916.5000176.5000000منازل ادارة طوخطوخنورا طلعت جمعه خلٌل89320

2521189.51019.516.5000187000000منازل ادارة طوخطوخهناء احمد جاد سلٌمان89321

3123.518.59.51019.518000177000000منازل ادارة طوخطوخاحمد عبدالسمٌع احمد محمد89322

27.523.517.59.51019.518.5000177.5000000منازل ادارة طوخطوخاحمد مجدي رفاعً محمد89323

2018.5171071716.5000157.5000000منازل ادارة طوخطوخحماده نبٌل محمد عفٌف89324ً

2119.518.5910.519.518000177000000منازل ادارة طوخطوخحمد محمد حمد راشد89325

17.512.515.556.511.512.5000146000000منازل ادارة طوخطوخرزق السٌد عفٌفً محمد89326

2116176.5915.515000157000000منازل ادارة طوخطوخشرٌف محمد جمال السعٌد89327

2621.5188.510.51914.5000188000000منازل ادارة طوخطوخشرٌف محمد شفٌق علٌوه89328

32.520.5179.5918.515.5000188000000منازل ادارة طوخطوخصبحً عبدالعال محمد عل89329ً

3216.516.598.517.516000157000000منازل ادارة طوخطوخطارق مصطفً محمود مصطف89330ً

32.52217108.518.516.5000178000000منازل ادارة طوخطوخعبدهللا شرٌف مصطفً احمد89331

312017109.519.518000188000000منازل ادارة طوخطوخعلً عٌد علً عبدالحافظ89332

014.500096000000غغ3120.519منازل ادارة طوخطوخمحمد حسن محمد حسن89333

34.52118.58.5816.516.5000178000000منازل ادارة طوخطوخمحمد رمضان محمد عبدهللا89334

2722.51899.518.515.5000177000000منازل ادارة طوخطوخمحمد سلٌمان محمد سلٌمان حمٌده89335

1917.514.598.517.513000135000000منازل ادارة طوخطوخمحمد صالح كامل محمود89336

2017.5149.5817.514000158000000منازل ادارة طوخطوخمحمود السٌد مروان السٌد89337

25.519.514.5108.518.513.5000148000000منازل ادارة طوخطوخمحمود شعبان محمود عبدهللا89338

2118.51710.5919.514.5000187000000منازل ادارة طوخطوخمحمود ماهر محمد السٌد89339

262018.511122317000154000000منازل ادارة طوخطوخمحمود محمد سعد الطوخ89340ً

26.52117.511.59.52116.5000177000000منازل ادارة طوخطوخمفرح محمد عزب سوٌلم89341

332017.511122316000178000000منازل ادارة طوخطوخمهدي حسن احمد عل89342ً

3122.518.511122316.5000176000000منازل ادارة طوخطوخمصطفً ابراهٌم توفٌق حسنٌن89343

3322.5181110.521.517000187000000منازل ادارة طوخطوخوائل السٌد محمد احمد89344

25.52417.5119.520.517000158000000منازل ادارة طوخطوخٌوسف منٌر كامل خلٌل89345

25.526.518.5971614.5000176000000منازل إدارة بنهابنهارمضان عبدالمجٌد رمضان السٌد89346

3191658.513.512000168000000منازل ادارة الخصوص بناتالخصوصاٌه علً اسماعٌل احمد محمد89347

27.52318.51071715000168000000منازل إدارة بنهابنهاابراهٌم محمد ابراهٌم حسن89348

000000غ117181500016غ27.519.5منازل إدارة بنهابنهامحمد حمدي محمد ابراهٌم89349

25.524.518.5116.517.516000178000000منازل إدارة بنهابنهامحمد رشاد مسلم محمد89350

22.524168.57.5169.5000176000000منازل إدارة بنهابنهامحمد اشرف امٌن عبدالحلٌم خفاجى89351



158.58.51712.5000176000000غغمنازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةاسماعٌل محمد اسماعٌل محمد89352

1315.5109.5716.515.5000196000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمد ابراهٌم محمد على89353

2015.518116.517.514000136000000منازل إدارة بنهابنهاسناء مصطفى عبدالتواب سالم89354

262116.599.518.515000175000000منازل ادارة طوخطوخبدر حمدان بٌومى محمود89355

2923.513.58.58.51714.5000166000000منازل ادارة طوخطوخمحمود محمد محمد عاشور89356

19.5517.58.51321.515.5000176000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبطارق صالح السٌد احمد89357

2416.51910.57.51813.5000156000000منازل إدارة بنهابنهاسماح عبدالسالم على على89358

27.517.51996.515.514.5000157000000منازل إدارة بنهابنهاوالء ابراهٌم سالم حسن89359

8.59.515.5106.516.513000124000000منازل إدارة بنهابنهااحمد عامر عبدالجواد عامر89360

1926.518.510.57.51815.5000177000000منازل إدارة بنهابنهااشرف محمد عزت سلٌم89361

162218116.517.516.5000156000000منازل إدارة بنهابنهاجابر حسٌن احمد هندى89362

252318116.517.515000167000000منازل إدارة بنهابنهاحسٌن حسٌن احمد محمد89363

30.52718.51161714.5000155000000منازل إدارة بنهابنهااحمد السٌد محمد السٌد89364

4.57.516.510.56.51713000172.5000000منازل إدارة بنهابنهاكرٌم حسن فتحى محمد89365

31.52518.510.5616.514000195000000منازل إدارة بنهابنهاٌوسف جمال متولى عطٌة89366

13.519.56.58.5715.514000197000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةاحمد شاذلى محمد عطٌة89367

179142316.5000156000000غ13منازل إدارة قلٌوبقلٌوباحمد سالمة عطٌة حسن89368

1413.5189.57.51712000136000000منازل إدارة بنهابنهاالسٌد ابراهٌم السٌد ابراهٌم89369

16.513.57.57.5815.513000115000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةاسالم محمد سعٌد محمد89370

1816.5710.55.51611000155000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةعمر محمد مصطفى شرٌف89371

16.58.5134.57.5129000206000000منازل ادارة الخصوص بناتالخصوصانجى نبٌل عزت بشاى89372

291215.5610.516.513000206000000منازل ادارة الخصوص بناتالخصوصمرٌم محب هابٌل رمٌلة89373

1313179.5615.512000125000000منازل إدارة بنهابنهازٌنب احمد محمد حجاب89374

3219171171816000136000000منازل إدارة بنهابنهاصفاء عبدالعظٌم حسٌن السٌد89375

21.521.518117.518.515.5000157000000منازل إدارة بنهابنهاخالد صبحى محمد السٌد89376

1713191181911000127000000منازل إدارة بنهابنهاسعٌد عبدالهادى عزب عبدالهادى89377

1214.56.510.58.51913.5000157000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةخالد امٌن عبدالباقى علوان89378

27.515.57.511.51021.513.5000177000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةسعد عبدهللا سعد بٌومى89379

2615.512.51071715000158000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمد سعد عبدالفتاح عبدالقادر89380

13.51610109.519.515000178000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمد عبدالرحمن احمد عبدالجواد89381

14149.5108.518.515000166000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمود حسن ابراهٌم محمود89382

1915.5131171815.5000177000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمد حسٌن مصطفى على89383

23.512.51088.516.514.5000188000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةناصر عبدالحمٌد عبد الجواد احمد89384

2215.5101071714000185000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةٌاسر على فخرى محمد عبد النبى89385

25138.576.513.513000176000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةٌحٌى عصام عربى محمد ٌوسف89386

1274.52684.5000126000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةبسمة عطٌة محمد عطٌة89387

1314199.57.5177.5000115000000منازل إدارة بنهابنهاالصٌاد محمد الصٌاد حسنٌن89388

2711181071714.5000175000000منازل إدارة بنهابنهابدوى محمد بدوى حسبوا89389

3016.51910.5717.514.5000166000000منازل إدارة بنهابنهاحسن محمد محمد البسٌونى89390

261817.510.57.51813.5000156000000منازل إدارة بنهابنهاعبدهللا عبدالعلٌم محمد حسن89391

1012.51610.5818.51100094000000منازل إدارة بنهابنهاهشام فتحى محمد محمد 89392

9.514.58.587159000116000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةعماد محمود حافظ حسن89393

1713.59.598.517.58.5000137000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمد جمال عبد المنعم ندا89394

000000غغ000غ0غغغغغمنازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةصبرى حسن حسٌن السٌد89395

19.52618.51271913000197000000منازل إدارة بنهابنهارانده رأفت عفٌفى بٌومى89396

19.509.50.500.51.5000153000000منازل إدارة العبور بناتالعبورامنٌة طارق احمد محمد89397

20.56621.53.53000135000000منازل إدارة العبور بناتالعبورانجى عبدالحمن عارف ابوشامه89398

105.5110.51.5000078000000منازل إدارة العبور بناتالعبوراٌمان جمال اللٌثى طه89399

2061.51.534.51000104.5000000منازل إدارة العبور بناتالعبوراٌه ضاحى منصور احمد89400

26.55111.52.512000147.5000000منازل إدارة العبور بناتالعبوراٌمان وحٌد على احمد89401

16.52.51.502.52.51.500086000000منازل إدارة العبور بناتالعبوربدرٌه سعٌد عبدالمجٌد عبدالعزٌز89402

2510113.536.56.5000178000000منازل إدارة العبور بناتالعبورجٌهان محمد فهٌم احمد89403

20.541.512.53.51.5000118.5000000منازل إدارة العبور بناتالعبورشوق محمد احمد السٌد89404

204.5331.54.51.500078000000منازل إدارة العبور بناتالعبورشٌماء محمد عبدالعظٌم عبدالرحٌم89405

9.5530.51.52200088000000منازل إدارة العبور بناتالعبورصابرٌن ابراهٌم عزت ابراهٌم89406

3321.5151081815.5000165.5000000منازل إدارة العبور بناتالعبورفاطمه اٌمن مصطفى حسٌن89407



27143.521.53.56000117.5000000منازل إدارة العبور بناتالعبورندى صالح محمد عبدالرحٌم89408

15.5222.51.540.5000115.5000000منازل إدارة العبور بناتالعبورنورهان محمد توفٌق عبدالكرٌم89409

26.5924262.500097.5000000منازل إدارة العبور بناتالعبورهاجر رضا مرسى محمد89410

20.55.521.545.53000117.5000000منازل إدارة العبور بناتالعبورهٌام كمال هالل محمد89411

16.515158.55.51413000128000000منازل إدارة بنهابنهاشهاب معتز محمد حسن سلٌمان89412

2514.56.5128205000118000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرااسراء عاطف عبدالعزٌز نصر89413

3019.56.512.58.52111000135.5000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرااسراء فتحى مدبولى على89414

000000غغ000غ0غغغغ24.5منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرااسماء العزب العزب محمد حسونه89415

27.519.51014.51024.54.5000127.5000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرااسماء على سلٌمان عواد89416

2418.59.510.511.5225.5000118000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرااسماء محمود سٌد محمد89417

27.519.59.51310.523.55000148000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرااسماء محمود فرحات ابراهٌم89418

23.514.56.510.51020.54000106000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبراامل مشرف عبدالفتاح جمعة89419

2114.5912.53.5166.5000138000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبراامنٌه احمد محمد رمضان89420

27.523.511.5128205.5000138000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرااٌمان احمد فتحى محمد89421

30.517.511134177.5000128000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرااٌمان حسٌن على حسٌن89422

2115.51010.512.5235000107.5000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرااٌمان سالم سعد سالم89423

2917.512.5112.513.56.5000147.5000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرااٌمان عبده بطرس مٌخائٌل89424

20.524.59.513.57.5214.5000118000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرااٌمان كمال عبدالمجلى عبدالرحمن89425

2517711.59.5218.5000145.5000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرااٌه سٌد مسعود على89426

21.522.59.513.5922.56.5000107000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرااٌه محمد على محمد89427

2116.57.59.5918.53000117000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرااٌه محمود فرج محمد89428

12.5153.59.5817.52.500076.5000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرابدرٌه على محمد على89429

25238.51314279000126000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرابرنادٌت مراد نصرهللا عبدالمالك89430

25.525.58.59.58.5184.5000116000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرادٌنا محمد جمعة عبدالعال89431

28.52311.5134.517.56000137.5000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبراراندا فرحات راغب حسن89432

1649.579.516.54000114000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرارحمه ربٌع ابراهٌم ربٌع89433

16135.588.516.511000136000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرازٌنب محمود سٌد متولى89434

26.51410.510.51222.512000186.5000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبراساره عادل محمد محمد89435

132679162.500012.55.5000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبراساره عبدالبارى على شعٌر89436

14.5797.5916.52.5000165.5000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبراساره فتحى مغربى اسماعٌل89437

17.513.512.57.51219.56000175.5000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبراساره مصطفى على مصطفى89438

17.568.5610.516.53.5000186000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبراسلوى سعٌد احمد السٌد89439

12.5696.59.5162.5000147.5000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبراشروق جمال وهدان سلٌمان89440

13771010.520.57000175.5000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبراشٌماء محمد امٌن رفاعى89441

2615111110.521.511.5000185000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبراشٌماء محمد محمود عبدالرحمن89442

21611.58.5816.58.5000194.5000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبراشٌماء ناصر الطٌب محمد89443

20695.510.5166.5000127000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبراصباح عبدالحمٌد حلمى رجب89444

1489512176000146000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبراصباح عباس عطٌة خلٌل89445

227.56.54.59.514800010.56000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبراصفاء محمد حسٌن محمد89446

10.566.55.57.513700010.55000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبراضحى بدوى محمد عطٌة89447

15.54.58.558.513.57.5000155000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبراعائشه احمد ابراهٌم محمد89448

9475.5813.58000114.5000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبراعطٌات احمد عبدالعزٌز احمد89449

18.528.54.58.5138000135000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرافاطمه احمد السٌد عبدالحمٌد89450

237143.58.51211.5000186000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرافاطمه بدر محمود عبدالحلٌم89451

37.53016.515132819000176000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرامارٌا وفٌق الجوهرى نبٌه الجوهرى89452

27.5111010.510.5217.5000186000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرامنه هللا جهاد نبٌه امبابى89453

27.51214107.517.56.5000198000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرامنى محمد محمود حامد89454

996.5000207000000غ13.519.517منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرانادٌه ابوالمجد ابوشوشة محمد89455

2612.51897.516.57000167000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرانجاه عاطف عزٌز حنا89456

2617.514.51210228.5000175000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرانجالء طارق محمود الشرش89457

2517.51612.51022.510000186000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبراندى سعٌد احمد محمد89458

2115.5151210228.5000185000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبراندى عادل عبدالغنى حسن89459

3118171110.521.59000186000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبراندى محمد عبده محمد89460

2714.516.51110.521.57000165000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرانرمٌن صابر ٌوسف جودة89461

3015.51799.518.57.5000197000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرانسمة حسٌن منصور سلٌم89462

1917.515.510.5717.57.5000196000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرانسمه محمود عوض مصطفى89463



28.518.516.51211237000206000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرانعمه عبدهللا ابراهٌم ابراهٌم89464

2013119.51019.57000206000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرانعمه محمد محمود احمد89465

20.513.58109.519.53.5000185000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرانهله ٌحٌى حجازى عبدالرحمن89466

27.514.514.51312257.5000176000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرانورا قضاٌا فهٌم ابراهٌم89467

23.51513.5891710000186000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرانورا محمد صالح فودة89468

2911.516.58101814000176000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرانوره وهبة سعٌد سعد89469

1712.5164.559.517.5000146000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرانورهان رمضان حسٌن احمد89470

33111578.515.511.5000196000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرانورهان محمد محمد محمد على89471

23.51113.577145000155000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرانٌره عصام عبدالجلٌل فرج89472

261412.552.57.58000186000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرانٌفٌن رضا طه احمد89473

24.514.513981715.5000176000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبراهدى صبحى محمد سٌد89474

312015.512.511.52416000176000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبراهدى محمد عبدالباسط محمد محمود89475

2014.59.59.51019.516000157000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبراهدٌر جالل احمد محمد89476

2710.51010.59.52016000196000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبراوفاء حسن ابراهٌم محمد89477

1616813.58.52214000186000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبراٌاسمٌن سٌد عبدالفتاح محمد89478

2210.512.51010208000156000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبراٌاسمٌن محمود عبدالقوى حافظ89479

2716.51411.59.52112000198000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبراٌسرٌه صالح محمد على دكرورى89480

30.5241814.51529.519.5000186000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراابراهٌم بدوى اسماعٌل ابراهٌم89481

262218.514.514.52919.5000196000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرااحمد سٌد راغب محمد89482

19.515.514.512.514.52716.5000174000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرااحمد عبدالرحمن عبدالعال ابراهبم89483

1614.51428.519000136000000غغمنازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرااحمد محمد مجدى احمد89484

232717.512102219.5000177000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرااسالم فوزى سٌد بدوى89485

21.52018.514.514.52919.5000197000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرااٌهاب محمد اهاب محمود89486

292418.514.51428.520000155000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراتامر حسانٌن احمد صبحى89487

1320.51611.511.52318.5000185000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراحماده ابوالنور حافظ جٌالنى89488

232318.51414.528.520000137000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرارومانى عٌاد عزمى وفى89489

24.521.518.514.51529.520000187000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراسامح جمال سٌد طه89490

30.5241814142819.5000207000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراسعٌد احمد سعٌد على89491

27221914.51428.520000196000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراسعٌد عبد البصٌر فرج محمد89492

1421.51812.512.52519000155000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراسمعان ابراهٌم سمعان سٌدهم89493

27.5211914.513.52819.5000196000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراصابر حسٌن محمد مصطفى89494

24231914142820000156000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراصفوت نسٌم شحاته عبدالمسٌح89495

31.526181410.524.520000187000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراصالح احمد صالح اسماعٌل89496

27241814.51529.520000196000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراطارق عبدالحمٌد عبدالحمٌد مندور89497

24241414.51529.520000186000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراعبدهللا طه ابوالفتوح شمس الدٌن89498

262317.51413.527.519.5000195000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراعلى عبدالعزٌز احمد ابراهٌم89499

1221.517.51414.528.517.5000206000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراعمرو شحاتة عبدالرازق داود89500

27.52418.514132718.500016.55000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراعمر عبدالوهاب عبده عتمان89501

3023.518.51312.525.51700015.55000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراعمرو عصام عبدالوهاب محمد89502

32.52411.514.51529.515.5000174000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرافتحى امٌن مصطفى حسن89503

26.5261714.513.5281600017.55000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرافوزى على سالم االمام89504

30.5261915153018000174000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراكرٌمه اشرف عبدالداٌم عبدالرحمن89505

2319.518.514.51428.519000176000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامجدى محمد محمود محمد89506

2326.518.513.51225.517.5000185000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمد ابواللٌل احمد ابواللٌل89507

24.52618.514152916.5000195000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمد حسٌن شحاتة حسن89508

27.5281914.51428.519000197000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمد سٌد محمد عمر89509

34.5241114.51529.518.5000185000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمد طارق محمد عبدالعظٌم89510

32.5221914.51529.51800018.55000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمد عبدهللا سعد عبدالهادى89511

2822.518.511.51526.518.500017.55000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمد عبدالمقصود عبدالعزٌز عبدالمقصود89512

2423.51914142819000196000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمد عبدالمعطى محمود محمد89513

33.52516.51515301900018.55000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمد عطٌة سلٌمان مصطفى89514

231418.513.51427.519000198000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمد فاروق محمود محمد89515

20.522.54.513.513.52713.500017.57000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمد محمود احمد ابراهٌم89516

23.524.5191414.528.518000187000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمد محمود محمد سلٌمان89517

28.523.518.514.514.52918.5000166000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمد محمود مختار سالم89518

29.52118.514.513.52817.500019.56000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمد مصطفى خلف حسن89519



28.5201815132818.5000196000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمود سٌد احمد جاد89520

34.5281910.510.52118.5000207000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمود محمد عبدهللا عبدالعزٌز89521

27.5241914.513.52818.5000207000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمود محمد محمود سلٌمان89522

251913.512.52618000196000000غمنازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامدحت ماهر صبحى قطب89523

35.527.51915112619000207000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامصطفى خالد عبدالمحسن حسن89524

32271914.514.52919000207000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامصطفى عادل فاٌز عبدالوارث89525

3222.51914102419.5000167000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرانادى جاب هللا بشرى الٌاس89526

2924.5191514.529.520000207000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراناصر مجاهد حسن محمد89527

29.52518.511.51021.519.5000156000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراهانى اسحق فهمى ٌوسف89528

26211811.51425.517.5000177000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراهٌثم كامل احمد طنطاوى89529

2114.5171214.526.515.5000155000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراولٌد عبدالفتاح عبدالرحمن عبدالعال89530

30191910.51323.519.5000166000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراٌوسف عبده بطرس مٌخائٌل89531

182518.5116.517.513.5000163.5000000منازل إدارة بنهابنهامنه هللا فوزى رضوان احمد89532

22.515.516.5116.517.514.5000144000000منازل إدارة بنهابنهااسراء فوزى رضوان احمد89533

224.59.56064000176000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةنورهان محمد عبدالسالم محمد89534

20.54.58.55052.5000186000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةصابرٌن مصلح محمد سالم89535

20785.516.54000155000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةاعتماد مصطفى محمود على89536

274.57.55.51.575000195000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةاٌات حسن محمد احمد89537

23575.527.53.5000186000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةاسراء محمد لبٌب احمد89538

27473.503.54000156000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةاسراء حنفى محمود احمد89539

25.55.582.502.53.5000165.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةاٌه سٌد عبدالعظٌم عبدالتواب89540

223.58.51.51.533.5000155000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةبسمه عبدالرحمن محمد عبدالرحمن89541

15.54.5620.52.53.5000155000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةانتصار عبده عطٌة عطٌة89542

28.58115.527.55000165000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةرحاب احمد سٌد عطٌة89543

14.57105384.5000145000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةهاجر جمال محمد عزت89544

18115.5211137.5000155000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةامٌره احمد محمد حسٌن89545

14136.56.51319.56.5000146000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةاسماء ابوبكر بٌومى عبدالعال89546

14.511.5910.54000106000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةعفاف احمد مازن قاسم89547

23.519.517.511.5718.514.5000186000000منازل إدارة بنهابنهااٌمان سعٌد ٌوسف عبدالشافى89548

1319.58.5871512.5000133.5000000منازل ادارة طوخطوخاحمد عبدالخالق مسعود محمد89549

16.58.55.58.5513.55000106000000منازل إدارة العبور ع بنٌنالعبورمحمد احمد محمد احمد89550

212015.512.51426.512000187000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد احمد محمد الشامى89551

12.51513.5713.520.57.5000163.5000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد حمدى محمد اللٌثى89552

000000غغ000غ0غغغغغمنازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد سٌد عبدالعزٌز محمد89553

20.514.51511.513.5251000010.55000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد عبدالرحمن طه ابوزٌد89554

14.5201511.51425.511000166000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد فاروق احمد احمد89555

06.5000164.5000000غغ17غغمنازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد محمد خلٌفة ٌوسف89556

24.5141610.51424.511000176000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةادهم سمٌر ابوضٌف مبروك89557

20.513.513.511.51324.511000133.5000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةالسٌد رمضان السٌد محمد89558

1913.5161113.524.59.5000115000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةامٌن عبدالعال عبدالعال فرج89559

000000غغ000غ9غ9غ214.5منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةبدر احمد طه احمد89560

17.59.514.512.51426.58.5000164000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةجرجس مبروك عدلى خلف89561

17.516171213.525.511.500095000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةحسام مصطفى احمد نظٌر 89562

173.51.536940002.52.5000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةرضا  على مبروك نوٌش89563

20.511.5141013.523.51000085000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةسٌف الدٌن عاطف عفٌفى89564

17.513.515.51213.525.59.5000133000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةصالح حمدى صالح ابراهٌم89565

208.516.5713.520.58.5000153000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةطارق عبدالمحسن صالح عبدالحمٌد89566

25.51715.510.512.5239.5000145000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعادل فتحى احمد شرف الدٌن89567

1815.51512.51325.512.5000115000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكة عبدالرحمن عفت سلٌمان سلٌمان89568

17.51116128.520.510000114000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعبدالرحمن محمد حمدى عبدالمجٌد89569

30.5131814.51428.513.5000186000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعبدهللا مختار محمدى رجب89570

18.56.516.510.513.52410.5000153.5000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعبدالناصر عبدالحمٌد محمد فرج89571

21.511.514.59.51322.56.500085000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعالم مصطفى محمود على89572

22.514.516.514.51226.59.500010.55.5000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعلى سٌد توفٌق حسٌن89573

18.57143.51316.58000114.5000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعماد حسٌن عبدالعاطى منصور89574

211014.510.511.5228000145000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةكرٌم محمد منصور محمد شرمه89575



20.59.510911.520.54000135000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد ابراهٌم عبدالعزٌز عبدالكرٌم89576

21.515.516.5714.521.58.5000183000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد السٌد صالح محمد89577

000000غغ000غ0غغغ26.517منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد حجازى عبدالصادق حجازى89578

21.5811.56.51218.56.5000155000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد حسٌنى على علٌان89579

161310914.523.57.500094000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد عٌد سلٌمان على89580

2219159.514.5248000133000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد ناصر محمد السٌد89581

16.59.51487.515.57000106000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد صالح عبدالوهاب سٌد89582

2318.51513.514.52811000186000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمود على محمد على89583

17.591411.5920.57.500095000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمسلم محمد مسلم سالم89584

19.59.51814.51428.55000186000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمصطفى اشرف فتحى على89585

9516.59.51423.57000155000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمصطفى محمد لبٌب احمد النمر89586

20.5157.51212248000115000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراعبدالرحمن محمد سٌد محمود89587

16.5615.59.514.52411000196000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةهشام سٌد محمود على حشٌش89588

23.514.51110.514.5259.5000185000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةحازم محمد حسن ابراهٌم89589

23.5151767.513.58000167000000منازل ادارة طوخطوخحامد احمد حامد محمد قاعود89590

25.52217.510102016000167000000منازل ادارة طوخطوخمحمود رزق اسماعٌل ابراهٌم89591

2221157.51118.516000146000000منازل ادارة طوخطوخخالد عبدالعال سلٌمان محمد89592

1510.54.56.511500084000000غمنازل ادارة طوخطوخزغلول السعٌد محمد شدٌد الزهٌرى89593

151413.5771411.5000126000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةحسن جمال حسن محمدى89594

312519.51091919.5000196000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراعمر عادل سٌد عوٌس89595

258.563.56.5104.5000177000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطراٌه صالح عٌد ادم89596

248.54.535.58.54000146000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطرنبٌله عٌد محمد علٌوه89597

2284.53.55.594.5000137000000منازل إدارة شبٌن القناطر بناتشبٌن القناطرهوٌدا مصطفى عبدالسالم عفٌفى89598

2614.51510.511.52210.5000186000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرحسٌن حسن حسٌن القرم89599

000000غغ000غ0غغغغغمنازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرعماد رزق محمد شحاتة89600

1813.512.5119.520.511.500095000000منازل إدارة قهاقهاحماده ابراهٌم محمد ابراهٌم89601

188.516714.521.512.5000155000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعبدالعزٌز عبدالنبى صابر زكى89602

11.5510.57.512.5209000102.5000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةسعٌد صالح سعد بٌومى89603

20.59.59.58.513.5229000123.5000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد مختار احمد السٌد89604

2918131511.526.513000136000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرادٌنا ابراهٌم حسٌن محمد89605

1914.515.57.58.51610.5000154.5000000منازل ادارة طوخطوخاحمد سمٌر محمد محمد89606

19.514.5146.58.5159000114000000منازل ادارة طوخطوخاحمد محمود محجوب احمد89607

000000غ6.58.51513.500016غ21.518.5منازل ادارة طوخطوخالسٌد ابو الخٌر السٌد احمد89608

21.518.5186.58.51513.5000155000000منازل ادارة طوخطوخاسالم اشرف زٌن العابدٌن دسوقى89609

13.520166.5915.514.5000156000000منازل ادارة طوخطوخانور رمضان سالم احمد89610

8.58.511.5000164000000غ201916.5منازل ادارة طوخطوخخالد انور رجب محمد89611

18.5201868.514.514000145000000منازل ادارة طوخطوخسامح محمد محمد عبدالجلٌل89612

2218166.58.51513000155000000منازل ادارة طوخطوخسعٌد محمد سٌداحمد89613

1718166.58.51512.5000146000000منازل ادارة طوخطوخصالح عبدهللا فرج محمد89614

19.51916.58.58.51712000156000000منازل ادارة طوخطوخصالح طارق صالح عبدالحكم89615

13.516.5176.58.51512.5000176000000منازل ادارة طوخطوخعاطف محمد السعٌد الشاذلى89616

252016691514000175000000منازل ادارة طوخطوخعبدالعظٌم بكرى محمد منصور89617

2218136.58.51512000146000000منازل ادارة طوخطوخمحمد صالح بكرى عوض89618

171716.5681410.5000165000000منازل ادارة طوخطوخمحمد عبدالشافى احمد ابوالمجد89619

151711.56.58.51515000134000000منازل ادارة طوخطوخمحمد مجدى فؤاد السٌد89620

2316.517.56.58.51514.5000135000000منازل ادارة طوخطوخٌاسر عبدالرحمن محمد محمد89621

2418.517.56.58.51515000166000000منازل ادارة طوخطوخسهام حسنى محمد عبدالرحمن89622

2115.5137.58.51610000174000000منازل إدارة قلٌوبقلٌوبسعٌد احمد عبد الفتاح بدر89623

179179.56.51613.5000154000000منازل إدارة بنهابنهامحمد حسٌن عبدالقادر السٌد89624

22.523148.58.51716.5000165000000منازل ادارة طوخطوخطارق مصطفى محمد احمد89625

24.521129.58.51814000155.5000000منازل ادارة طوخطوخعمر عاشور احمد دسوقى89626

1618.51688.516.515.5000176000000منازل ادارة طوخطوخمحمد السعٌد منصور على89627

3323.516.59.58.51816000166000000منازل ادارة طوخطوخمحمد كمال احمد جعفر89628

24.515.51411.59.5219000166000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرااسمهان نبٌه غبٌوس لبس89629

1713912.59.52210000156000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبراامل مهنى حلمى عبدالعظٌم89630

1513.5911.58.5201100016.55000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرااٌه نصر حسن خلٌل89631



15.58811.58.5201200010.55000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرابسنت محمد محمود احمد89632

27.51310.5129.521.515000186000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرازٌنب صالح حسٌن محمد89633

30.514.59.513.511.52513000165000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبراسوسنه جرجس قدٌس صلٌب89634

271310.512.59.52213.5000166000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبراشٌماء احمد شلبى محمد89635

000000غغ000غ0غغغغغمنازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبراشٌماء محمود فتوح قناوى89636

208911102114000165000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبراصباح عٌد صالح عبدالسٌد89637

27.56.5887.515.513.500015.54000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبراكعبه عبدالحمٌد محمود عٌسوى89638

000000غغ000غ0غغغغغمنازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرالوبه اسحق زكى مساك89639

22.58107.5714.513000164000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرامنار عبدهللا عبدالعزٌزمحمد89640

16.56.58118194.5000155000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرانعناعه ٌوسف محارب عبدالمسٌح89641

18.510.51012.58.52115000154000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبراوفاء جمٌل رمضان عبدالغنى89642

20.51210.514.59.52416.5000165000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبراوالء جمال عبدالرحمن السٌد89643

000000غ08.500011غغغ15.513منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد كامل اسماعٌل امام89644

29.51417.514.51428.511.5000196000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاحمد مصطفى احمد بٌومى89645

26.514167.51421.59000133000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعبدالرحمن نبوى عبدالخالق عبدالمقصود89646

2.57.511.59.513.523800073.5000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةعثمان محمد عثمان فرج89647

21.514177.51421.510000153000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةحسٌن خالد كامل احمد89648

128.54.51.51011.5600011.55.5000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةفاطمه حجازى حسٌن محمود89649

5.571.544.58.5400084000000منازل إدارة العبور ع بنٌنالعبورمحمد ابوبكر على عٌد89650

14125.563.59.55.500084000000منازل إدارة العبور ع بنٌنالعبورمحمد محمد عبدالنبى محمد89651

19.512.59.582.510.58.500095000000منازل إدارة العبور ع بنٌنالعبورمحمد مجدى محمد قاسم89652

12.5101184129.5000137000000منازل إدارة العبور ع بنٌنالعبورمحمد صالح حسن عبدهللا89653

10895.52.586.500086000000منازل إدارة العبور ع بنٌنالعبورمحمد جمال داود عطٌة89654

23.571086149.5000107000000منازل إدارة العبور ع بنٌنالعبورمحمد احمد عبدالقادر محمد89655

103.533.558.53.500056000000منازل إدارة العبور ع بنٌنالعبوراحمد ٌاسر ٌسرى خلٌل89656

338.591.534.514000157000000منازل إدارة العبور بناتالعبورسارة مسعد محمد نوار89657

241916.512.59.52218.5000188000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراعادل احمد محمود سلٌمان89658

202015.545.59.515.5000157000000منازل ادارة طوخطوخمحمد الشحات مصطفى موسى89659

17.5101266.512.511000115000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةاحمد ابراهٌم عبدالحلٌم صابر89660

31.519.519.5116.517.515000166000000منازل إدارة بنهابنهاسامح مصطفى كامل امام89661

83.51.50.52.532.500056000000منازل إدارة العبور بناتالعبورمنار صبحى سمٌر احمد89662

2515.513.510.5818.51700096000000منازل إدارة قهاقهااحمد سٌد احمد عماره89663

14.51081816000136000000غ29منازل إدارة قهاقهاشرٌف سٌد احمد عماره89664

2199.51111.522.5700097000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراسٌد سعٌد محمود سلٌمان89665

1510.514112510.500013.56000000غمنازل إدارة غرب شبراغرب شبراعامر عبدالمنعم فتوح عبدالمنعم89666

1819.519.51112231500016.55000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمد النبوى السٌد احمد89667

1815.514.5881610.5000134000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمد قطب عبدالفضٌل قطب89668

22.5181810.5616.515.5000175000000منازل إدارة بنهابنهاابراهٌم عبدالهادى غرٌب دسوقى89669

2319.59.514.51125.510.500012.55000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبرااسالم خالد توفٌق عبدالجلٌل89670

2510.59.58.5311.51000095000000منازل إدارة العبور بناتالعبورعبٌر احمد على موسى89671

2315.519861415000145000000منازل إدارة بنهابنهاعبدالنبى سلٌمان عبدالحمٌد طه89672

23.564.56283000106000000منازل إدارة العبور بناتالعبوراصاله عزت السٌد عبدالغنى89673

3010177.52.51017000124000000منازل إدارة العبور بناتالعبورام هاشم عبدهللا متولى عبدهللا89674

51.5103.53.50.5000106000000منازل إدارة العبور بناتالعبورامٌره عادل زكى عبدالسٌد89675

314.51313.51023.518000197000000منازل إدارة العبور بناتالعبوردعد عبدالمنعم ٌوسف قلعٌه89676

32.5910124.516.56.5000136000000منازل إدارة العبور بناتالعبوردٌانا سٌد صابر حسٌن89677

22.554.511.52.52000105000000منازل إدارة العبور بناتالعبورشٌماء محمد ٌوسف ابوالنور89678

11.50.51.50.522.5100035000000منازل إدارة العبور بناتالعبورهدٌر حسن حمدان محمود89679

21.54.51.521.53.55.500065000000منازل إدارة العبور بناتالعبورهدٌر محمود خلف هللا عبدالرحٌم89680

291291121314000186000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرااسماء شرٌف امام محمود 89681

24.510.55.54.504.513000206000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبراساره عبدالفتاح مرسى على89682

27.578.568149.5000166000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبراسمر مصطفى عبدالمجٌد على89683

306.584.5711.510.5000145000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرامروا عبدهللا عبدالعزٌز محمد89684

23.591343.57.510.5000165000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبراهدٌر ابراهٌم حسن ابراهٌم89685

30.57.53.52.557.5800075000000منازل إدارة العبور بناتالعبورتقى محمد احمد المتولى89686

31.52114.59.58.51816.5000166000000منازل ادارة طوخطوخاسامه عبدالمنعم فرج على 89687



119.515.5106.516.512000165000000منازل إدارة بنهابنهاامجد العقٌلى عبدهللا محمود89688

266.564.52.578.5000175000000منازل إدارة العبور بناتالعبورمنهى محمد عبدهللا الحمادة89689

13.5131610.55.51612000164000000منازل إدارة بنهابنهاوائل طه عبدالحمٌد طه89690

176.514.5217.500082000000غ22منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةابانوب منصور جرجس بشاى89691

23.520.51413.510.52412.5000166000000منازل ادارة كفر شكركفر شكرابراهٌم الجوهرى عٌسى محمد89692

3325.516.598.517.516.5000156.5000000منازل ادارة طوخطوخالسٌد حسن السٌد عبدالسالم89693

1820.511.53.5811.58.5000124000000منازل ادارة طوخطوخمحمود محمد محمد امبابى89694

22.5179.514.51226.510.5000195000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراحنا سمعان خمٌس غالى89695

302012.511.51021.512.5000146000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراعادل صبرى محمد على89696

1917148.58.51713000145000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةعادل فتحى حسٌن محمد89697

20.51613.57.5714.515.5000165000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمعوض محمد معوض ٌونس89698

21201610.55.51616.5000176000000منازل إدارة بنهابنهاعادل عصام فكرى احمد89699

21.515.519105.515.514.5000165000000منازل إدارة بنهابنهاجمعه حسٌن جمعة محمد89700

2823.5201492318000166000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراسٌد عٌد سٌد محمود89701

302520149.523.519000206000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبراعبدالرحمن خلٌفة فرغلى سٌد89702

29.519.515128.520.512000146000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةجهاد سٌد رمضان امٌن89703

21.514.513.510.511.5227000175000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد محمد على شلبى89704

141511.51122.510.5000176000000غمنازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرحسام محمد امٌن عبدالبدٌع89705

23.591513122512.5000147000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرحلمى فتحى حسٌن ابراهٌم89706

26.510.515.514122611000176000000منازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطرعبدالبدٌع محمد امٌن عبدالبدٌع89707

30.513.51714.58.52317.5000196000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرامٌاده محمد فوزى الفولى89708

271116.511.57.51910000166000000منازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةعبدالحمٌد عمر عبدالحمٌد حسن89709

811.512.5810.518.58.500095000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمجدى محمد محمد عفٌفى89710

28.51112.559.514.511000175000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةعٌشه سالم امٌن السٌد89711

930.53.5912.51.500084000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةسامح عبدهللا فوزى حسانٌن89712

22.56.5111211232.5000135000000منازل ادارة الخصوص بنٌنالخصوصابراهٌم فتحى توفٌق ابراهٌم89713

144119104000135000000منازل ادارة الخصوص بنٌنالخصوصاحمد عصام عبدهللا تماوى89714

1344.5121022100086000000منازل ادارة الخصوص بنٌنالخصوصباسم احمد مصفى السٌد89715

11.573.568146000155000000منازل ادارة الخصوص بنٌنالخصوصباسم حسٌنى السٌد سالم89716

18.55277145.5000105000000منازل ادارة الخصوص بنٌنالخصوصعبدالفتاح جمال عبد الفتاح محمد89717

000000غغ000غ0غغغغغمنازل ادارة الخصوص بنٌنالخصوصعبدالرحمن عصام قطب السٌد 89718

21.5538.51018.55000125000000منازل ادارة الخصوص بنٌنالخصوصماركو ناصر حكٌم جورجى89719

25.55.53.50.50.515.5000144.5000000منازل ادارة الخصوص بنٌنالخصوصٌاسر عصام عبدالخالق محمد89720

16.55.55.5129212000125000000منازل ادارة الخصوص بنٌنالخصوصمحمد محمد منصور السعٌد89721

3124.519.514.51428.519.5000206000000منازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمد احمد طلبه عبدالمنعم89722

2423.53.514.51.5000165000000منازل إدارة العبور بناتالعبورفاطمه سٌد عبدالرحٌم اسماعٌل89723

5000000غ26.5310.58.58.51710000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبراامٌره الحسٌنى محمد على89724

7000000غ34.511.51610.59.52013000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبراعال عادل سٌد عثمان89725

7.5151211.523.510.5000113000000غمنازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد ساهر طلعت السٌد89726

2015.516.511142512000164000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةحسام جمعة محمد فرج89727

251914.512.52719.5000186000000غمنازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامنشاوى صالح الدٌن مصطفى منشاوى89728

22.521.51910.511.52217000166000000منازل ادارة طوخطوخمحمد صالح امٌن مسعود89729

2518.51212.524.520000176000000غمنازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمد عبدالنبى حسنى سعٌد89730

3000000غ11511.54.5610.59000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرافاطمه محمد توفٌق حامد89731

6000000غ319.5178.55.51415.5000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبراندى ابراهٌم محمد حسن89732

15.514.511.57.51912000156000000غمنازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةدعاء عصام سٌد سالمة89733

161511.5819.514000145000000غمنازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةوردة شحات على حسٌن89734

12.58.596.515.511000103000000غمنازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةعبدالجواد عبدالفتاح عبدالجواد عبدالفتاح89735

1214.51081812.5000165000000غمنازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةعبدالرحمن خالد محمود ٌوسف89736

13.514.51171815000155000000غمنازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةمحمود سالم محمد سالم89737

262014.51226.519.5000197000000غمنازل ادارة شرق شبرا بنٌنشرق شبرامحمد رجب ابراهٌم عبدالبارى89738

000000غغ000غ0غغغغغمنازل ادارة طوخطوخاحمد شرٌف محمد شرٌف عماره89739

000000غ13.51225.517.500018غغغمنازل ادارة طوخطوخرامى على عباس على سهٌم89740

1811.51223.517.5000184.5000000غغمنازل ادارة طوخطوخمحمد عبدالناصر عبدالسالم حسانٌن89741

315.597.5411.512000165000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرارجاء عزٌز محروس اسحق89742

1713.51023.59000103.5000000غ12منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةكرٌم خالد عبدالحمٌد عبدالوهاب89743



33.5914861415.5000135000000منازل ادارة شرق شبرا بناتشرق شبرامنال محمود عبدالحمٌد محمود89744

24.517.517.511142511.5000165000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةاسالم احمد حسٌن محمد89745

5000000غ000غ14.59.51019.5غغمنازل إدارة شبٌن القناطر بنٌنشبٌن القناطراحمد السٌد حسن ٌوسف89746

22.58.560.599.56000135000000منازل إدارة الخانكة بناتالخانكةفاطمه محمود السٌد محمود89747

000000غغ000غ87.515.5غغغمنازل ادارة القناطر الخٌرٌةالقناطر الخٌرٌةاحمد سالمة شحات عبدهللا89748

151215810.518.57.500063.5000000منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمصطفى امٌن محمد احمد89749

10.58.514.52311000105000000غ16.5منازل إدارة الخانكة بنٌنالخانكةمحمد عبدالحمٌد احمد محمد89750

000000000000000000منازل إدارة غرب شبراغرب شبراكٌرلس فوزى عبدالمالك كٌرلس89751

0001211.523.5000000000000منازل ادارة طوخطوخهدٌر محمد احمد محمد بٌومى89752

0812.500013000166000000منازل ادارة طوخطوخاحمد رضا عبدالرازق السٌد محمد89753


