
11992/02/13القرنة- االقصر على احمد على ابراهيمعلى احمد على ابراهيمالقرنه1

237093521992/05/21ش المدينة المنورة- االقصر سامح ماهر مرقصسامح ماهر مرقصفلوباتير2

237117641992/08/17ش المدينة المنورة- االقصر رأفت برسوم هرميناسهام كمال عبد السيد سان بيتر3

61992/11/11شرق السكة الحديد- االقصر طارق مرتضى محمودطارق مرتضى محمودمجمع نور االسالمى4

71993/02/04انس الوجود- ش- االقصر انهار ابراهيم حكيمانهار ابراهيم حكيمالراعى الصالح5

81992/12/02مدرسة الصنايع- ش-االقصرخالد امام احمدمغلقةالهالل6

237127991993/02/09ش أحمد عرابى- االقصر ماجدة حنا عبد الشهيدماجدة حنا عبد الشهيد أمجد7

101993/01/31التليفزيون- ش- االقصر سعد فخرى بشاىمغلقةسعد فخرى8

111993/03/15الكرنك القديم-  االقصر هانى احمد حسنابوالفضل محمدهانى احمد حسن9

131993/02/08معبد الكرنك- ش- االقصر تيسير ثروت حافظتيسير ثروت حافظاليسر10

141998/11/24القرنة-  االقصر خالد العزب احمدايمن نظيم رزق اللةوادى الملوك11

2387180161993/12/25ابو الجود- ش- االقصر ايمن حسين االصمعىايمن حسين االصمعىيثرب12

2379617171994/05/30ابو الجود- ش- االقصر سيد احمد محمدسلوى جمال احمدابو الجود13

2383140191994/07/26سيال بدران- ش- االقصر فيكتور صدقى نظيرفيكتور صدقى نظيرالفادى14

23766871681983/08/09المطحن االتحاد- ش- االقصر دانيال حنا مهوسدانيال حنا مهوساالسعاف15

2378668241995/08/08نزلة الزناتى-  االقصر نادية قدسى حنانادية قدسى حنانادية قدسى حنا16

251995/07/31عمارات الفيروز-  االقصر ايمن ابراهيم الدسوقىايمن ابراهيم الدسوقىايمن ابراهيم الدسوقى17

301995/10/23التليفزيون- ش-  االقصر ابراهيم عبد الرؤوف عبد الرحيمابراهيم عبد الرؤوف عبد الرحيمابراهيم  عبدالروؤف18

2379862311995/09/12السلخانة- ش- االقصر رأفت عدلى كيرلسايمان رزق متىرأفت عدلى كيرلس19

2385862321975/09/11ميدان صالح الدين- االقصر سوسن يوسف ميالدسوسن يوسف ميالد اآلمل20

321995/12/09الكرنك القديم- االقصر نجم محمود احمد معوضمغلقةنجم21

2379895331996/05/27ش امون- االقصر امانى طانيوس ونيسامانى طانيوس ونيسامانى22

2379848341996/03/05ش المدينة المنورة- االقصر ممدوح أحمد طايعسيد على سالم ممدوح23

2370359351996/08/08ش مصطفى كامل-  االقصر اشرف ناجى سمعاناشرف ناجى سمعانالناجى24

2382764361975/12/28مدرسة الصنايع- ش- االقصر ورثة المرحوم عبد المسيحامير عبدالمسيح وديعالرجاء25

361996/08/04ش المطحن-  االقصر ماجدة موريس سالمةماجدة موريس سالمةماجدة26

2379812371996/09/04ش عيادات خارجية-  االقصر يوسف عبداللطيفيوسف عبداللطيفيوسف عبداللطيف27

391996/12/05منشاة العمارى-  االقصر الهام وليم يعقوبسامح رجائى زاخرالهام28

391998/11/30القرنة-  االقصر محمد انور محموداحمد حسن محمدالشفاء29

2370524421997/03/24ش المدينة المنورة-  االقصر ماجد عزت ملكماجد عزت ملكماجد30

2376994441997/09/30ش المدينة المنورة-االقصراكرام محمد متولىاكرام محمد متولىاكرم31

2383225491977/03/20ش يوسف حسن-  االقصر دانيال سيدهم روفائيلدانيال سيدهم روفائيلالمحبة32

481997/12/30ش المحطة-  االقصر باسم بشرى ميخائيلباسم بشرى ميخائيلباسم33

481998/01/11الكرنك-  االقصر فاطمة الزهراء محمد فتحىفاطمة الزهراء محمد فتحىفاطمة الزهراء34

2383595491997/10/18ش رمسيس-  االقصر احمد عماد محمد علىاحمد عماد محمد علىعماد35

511998/03/03نجع الخطبة-  االقصر اسماء  احمد عبد الرحمناسماء  احمد عبد الرحمناسماء36

521997/12/03الكرنك القديم-  االقصر محمود بشارىأيناس نصر منصورمجمع الرحمن37

531998/07/28العوامية-  االقصر مصطفى ثروت حافظمصطفى ثروت حافظمصطفى38

541977/04/18ش الشهيد عبدالمنعم-  اآلقصر يحى أحمد مسعوديحى أحمد مسعود  المنشية39

551998/06/30الكرنك-  االقصر سناء عبد السالم محمدمحمد احمد رمزىسناء عبد السالم40

561998/08/16القرنة-  االقصر السيد عبدالعال السيدطارق محمد محمود السيد عبالعال41

389239581998/09/08الكرنك-  االقصر ايمان عبدة عبد العالايمان عبدة عبد العالايمان42

591998/12/30ش المدينة المنورة-  االقصر على أحمد على أبراهيممنال كامل عبدالرحيم على43

2387202601998/12/20ش مصطفى كامل- االقصر رافت حفيظ راغبفخرى رفعت عوضرأفت حفيظ44

661999/08/03ش مستشفى الدولى-  االقصر محمد عادل محمد صالحمحمد عادل محمد صالحمحمد عادل45

672000/05/07القرنة-  االقصر سيد محمد عبد الحارثسيد محمد عبد الحارثسيد محمد عبد الحارث46

702000/01/30ش الرحبة-  االقصر سوزى ماركو فاخورىسوزى ماركو فاخورىسوزى47

712000/02/01ش الهلباوى-  االقصر احمد سعد الدين الرفاعىاحمد سعد الدين الرفاعىاحمد سعد48

722000/02/28ش التليفزيون-  االقصر الشركة المصرية لآلدويةهناء شمس الدينالشركة المصرية لتجارة الدواء49

2373256781979/02/03ش مدرسة الصنايع-  االقصر جاد هللا حسنينجاد هللا حسنينالحكمة50

792000/07/16ش احمد عرابى-  االقصر احمد فتحى عالء الدينسحر فتحىاحمد فتحى عالء الدين51

802000/07/31شرق الزلقان-  االقصر رفعت اديب محروسفادى فؤاد ابراهيمشركة الوادى فارم52

2383277841979/08/08ش كليوباترا-  االقصر رفعت عبود ابو سيفرفعت عبود ابو سيفرفعت عبود ابو سيف53

852001/01/23ش الشرقاوى-  االقصر طارق عز الدين حمدانطارق عز الدين حمدانطارق عز الدين حمدان54

882001/07/16ش احمد عصمت- االقصر رأفت ثروت بخيترأفت ثروت بخيترافت ثروت55

902001/11/06ش التكوين المهنى- االقصرنشأت نظيرمغلقةنشأت نظير56

922001/11/12ش التكوين المهنى- االقصرقناوى سيد قناوىقناوى سيد قناوىقناوى سيد57

2372967951997/12/13المنشية- ش أحمد عرابى - االقصر عز الدين محمد ابراهيمعز الدين محمد ابراهيم السالم58
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962001/12/08ش مدرسة الفنون- االقصرسناء احمد قرعانىسناء احمد قرعانىسناء احمد قرعانى59

972002/01/27الزناقطة- المنشاة-   االقصر هانى نادر سعيدهانى نادر سعيدهانى نادر60

1002002/02/05الطيب- ش-  االقصر عماد عبدة شحاتةعماد عبدة شحاتةعماد عبدة61

1012002/02/05-ش أحمد عرابى - االقصر عطيفى سعيد محمودهدى احمد محمد حامدعطيفى سعيد محمود62

1022002/02/11كليوباترا-ش- االقصرعماد عزت ونيسزكريا ميشيل روفائيلعماد عزت ونيس63

1032002/03/03ش البهنساوى- االقصراحمد محمد مرسىاحمد محمد مرسىاحمد محمد مرسى64

23714531041981/06/01-2380430ش التليفزيون-  االقصر بآلمون فيلبس تادرسبآلمون فيلبس تادرس سانت ماريا65

23731671051980/06/02ش ايوسف حسن-  االقصر سعد فخرى بشاىسعد فخرى بشاىااليمان66

1062002/04/15ش خالد بن الوليد- االقصر ماجد لطيفمغلقةماجد لطيف67

1072002/04/03ش التليفزيون-  االقصر سناء نوبى محمودسناء نوبى محمودسناء نوبى محمود68

1082002/05/15ش االميرية- االقصراحمد عبد المعبوداحمد عبد المعبوداحمد عبد المعبود69

1092002/07/09ش المدينة المنورة-  االقصر أحمد عبد  الحى حسامألهام وليم يعقوبشركة المتحدة للصيادلة70

1122002/07/30ش المدينة المنورة-  االقصر محمد ربيع عبيدممدوح مجدى فيلبسمحمد ربيع عبيد71

1142002/09/24المنشاة-  االقصر مصطفى عبد الرحيممغلقةمصطفى عبد الرحيم72

1152002/08/26ش االنابيب-  االقصر ايمان حامد حسنايمان حامد حسنايمان حامد حسن73

1202002/11/04ش خالد بن الواليد-  االقصر عبد الرحمن عبد الحميدمغلقةعبد الرحمن عبد الحميد74

23838651411982/08/22ش القراريش-  االقصر جميل جرجس عبد السيداخالص نصيف كاملسان مارك75

23803741471982/11/29مصطفى كامل- ش-  االقصر جيهان رزق متىجيهان رزق متىالوفاء76

23735041481982/11/29غرب الكرنك- ش-  االقصر ادوار باخوم ابراهيمنبيلة كامل سدراكاالقصر الجديدة77

23712861881984/01/04ش التليفزيون-  االقصر  ثناء0د+ عبد الوهاب سالم ثناء السيد محمود رانيا78

23807512381985/08/17 االقصر شارع البوسطةمجدى مغاريوس تكالمجدى مغاريوس تكالمجدى79

2401985/09/07منشاة العمارى-  االقصر رفعت صموئيل سعيديوسف سندس مرقصالمنشاة80

23828342411985/09/03ش يوسف حسن-  االقصر محمد عبد المطلب حسانمحمد عبد المطلب حساناشرف81

2481985/12/07ش السمعانية-  االقصر شادية لويز عبد المالكشادية لويز عبد المالكالعهد الجديد82

23866832581986/03/04-2374883ش معبد الكرنك-  االقصر امير خليفة بربرىامير خليفة بربرىطيبة83

23811852851987/01/12غرب السكة الحديد-  االقصر مجدى مفيد صادقمجدى مفيد صادقالسكة الحديد84

23850232851987/06/11ش مدرسة الصنايع- االقصر محمد محمد ابو الحجاجمحمد محمد ابو الحجاجمكة85

23814502921987/09/22ش المدينة المنورة-  االقصر مراد سعد  أسكندرمراد سعد  أسكندر د مراد86

23829403081988/01/26مدرسة الصنايع- ش-  االقصر ادوارد بختصر باسيلىادوارد بختصر باسيلىادوارد الجديدة87

3091988/01/26ش المطحن-  االقصر ممدوح جبرة تادرسممدوح جبرة تادرسسان جورج88

3101989/10/29القرنة-  االقصر سيد عثمان قاسمسيد عثمان قاسمالهادى89

23817013151988/03/24-ش أحمد عرابى -  االقصر رفعت صموئيل سعيدرفعت صموئيل سعيد الحياة90

3281988/06/20العوامية-  االقصر احمد ماهر محمداحمد ماهر محمدالعوامية91

23768843381988/11/12ش كليوباترا-  االقصر ناهد نعيم اسكندرناهد نعيم اسكندرالنصر92

3421989/02/21منشاة العمارى-  االقصر محمد حسن محمد ابو حربمحمد حسن محمد ابو حربمحمد حسن محمد93

23721703451989/08/22ش توت عنخ امون-  االقصر كمالة متى نصيركمالة متى نصيرام النور94

23720623561989/05/15ش الجنينة بالمنشية-  االقصر ماجدة زكريا أقالديوسماجدة زكريا أقالديوس سان مينا95

23768823581989/06/25ش محمد فريد-  االقصر سهرى بدوى سيدسهرى بدوى سيد الفردوس96

23752923841990/02/27ش الشهيد عبد المنعم-  االقصر لمعى أنور أقالديوسلمعى أنور أقالديوس المحطة97

23707153901990/04/24ش التليفزيون-  االقصر رجائى موريس أبراهيمأيمان أميل جرس رجائى98

23769383911990/04/24الكرنك القديم-  االقصر ايليا يعقوب شفيقايزاك يعقوب شفيقايليا يعقوب شفيق99

3951990/05/22ش عالء الدين-  االقصر عمار رمضان علىعمار رمضان علىالزهراء100

4001990/06/17مدرسة الصنايع- ش-االقصرمستوصف البر والتقوىمنتصر عبد اللة محمودمستوصف البر والتقوى101

23709874031990/07/17ش العيادة الخارجية-  االقصرثناء السيدنادية احمد محمدالمستشفى الجديد102

23828974151990/11/15يوسف حسن- ش-  االقصر اسطفان لبيب صليباسطفان لبيب صليبمينا103

23714744311991/02/17غرب السكة الحديد-  االقصر ميخائيل عبد المسيحميخائيل عبد المسيحمايكل104

23709794321991/02/17ش المدينة المنورة-  االقصر عماد شوقى مجلععماد شوقى مجلع  امون105

23712854411991/05/22ش التليفزيون-  االقصر منال وليم رزق هللامنال وليم رزق هللا الحرية106

23713684481991/07/08السلخانة- ش-  االقصر مجدى ميخائيل بقطرمجدى ميخائيل بقطرمجدى ميخائيل107

23820517231992/02/07معبد الكرنك- ش-  االقصر رجائى موريس قوسةرجائى موريس قوسةاالقصر108

238254611541949/01/30معبد الكرنك- ش-  االقصر صبحى طانيوس ميخائيلوائل وديع الياسالشفاء109

237210012671950/07/13ش سعد زغلول-  االقصر محمد صالح الدين اسماعيلمحمد صالح الدين اسماعيلاآلمانة110

238521217481956/06/20ش المحطة-  اآلقصر ماجدة موريس سالمةنيفين يوسفالمواساة111

1923/02/06بدون2372058معبد الكرنك-ش-  االقصر مايكل ناجى نجيب الياسمايكل ناجى نجيب الياسالوطنية112

64199/2/15-الكرنك القديم- االقصر عنايات رشدى حنينعنايات رشدى حنينعنايات113

692001/01/15-ش المدينة المنورة- االقصرهدى محمد احمد حامدمغلقةهدى الشامى114

272003/02/08-ش كورنيش النيل- االقصر باسم بشرى ، نصر روحىمنال منصور تادرسباسم بشرى ، نصر روحى115

154-ش المستشفى الدولى- االقصر اندرو رفعت حبيباندرو رفعت حبيباندرو رفعت حبيب116

1342003/05/06-ش على بن ابى طالب- االقصر احمد محمد مرسى اسماعيلبيتر عادل زخارىاحمد مرسى117

281995/09/02-ش المدينة المنورة- االقصرمحمد حسن طربوشمحمد حسن طربوشمحمد حسن طربوش118
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1322003/04/06-ش معاونة بن ابى سفيان- االقصر نرمين محمود  ادريسىنرمين محمود  ادريسىنرمين محمود119

1492003/10/02-المدينة المنوره. ش- االقصر ايهاب عطية رياضمغلقةايهاب عطية رياض120

1562003/12/06-ش مكة- االقصر وليد عبده حسينمغلقةوليد عبده حسين121

1252003/01/02-ش  توت عنخ امون- االقصر ايفيت بشرىمغلقةايفيت122

/1372003/7-ش  مدرسة الفنون- االقصر خالد عبدالحميدمريم سمير نادرخالد عبدالحميد123

211995/02/15-ش  المطحن- االقصر عادل برسوم عبدالمسيحعادل برسوم عبدالمسيحعادل124

1382003/07/15-ش  المطحن- االقصر مروة عبدالفتاحمروة عبدالفتاحمروة عبدالفتاح125

1402003/07/15-ش  المطحن- االقصر ايليا سعد عبدهللاايليا سعد عبدهللاايليا سعد126

1462003/09/16-ش  صالح سالم- االقصر طارقمغلقةطارق127

1452003/08/25-ش  على بن ابى طالب- االقصر ايمان احمد شحاتهايمان احمد شحاتهايمان احمد شحاته128

1362003/06/03-عمارات الفيروز- االقصر فاطمة الزهراءمغلقةفاطمة الزهراء الجديدة129

611999/01/30-ش الدوحة- االقصر باسم عياد بولسباسم عياد بولسباسم عياد130

941998/07/28-ش خوفو- االقصر اخالص نصيف كاملمغلقةاخالص131

1801983/12/04-الكرنك القديم- االقصر شعبان عبدالرحيم حجاجمغلقةحجاجى132

1522003/10/20-العوامية- االقصر امل وجية دانيالامل وجية دانيالامل وجية دانيال133

1132002/08/07-ش مدرسة الفنون- االقصر امل عزيزمريم سمير نادرامل عزيز134

1502003/10/20-العوامية- االقصر ضياء ابو الحجاجطارق فتحى حسنضياء الجديدة135

1512003/10/20-شارع النزهه شرق السكة- االقصر جيهان احمد سلطانعبدهللا محمد علىجيهان احمد سلطان136

1432003/08/04-نجع الطويل-  االقصر رانيا على  عبدالوهابرانيا على  عبدالوهابرانيا على137

1422003/08/04-العشى-  مركز الزينية ايمن يوسف محمودايمن يوسف محمودايمن يوسف138

151993/08/14-ش معبد الكرنك- االقصر شادية لويز عبدالمالكمغلقةالكرمة139

732000/03/28-ش لبيب حبشى- االقصر امير مرعى صالحمغلقةامير مرعى140

231995/03/14-نجع السمانية- االقصر منصف سعيد رزق هللامغلقةموسسة الكرمة141

1552003/11/04-منشاة العمارى- االقصر ايفيت يعقوبايفيت يعقوبايفيت يعقوب142

1292003/02/24-القرنة- االقصر حسان حسين على محمدمغلقةحسان حسين على143

1242003/01/01-القباحى الغربى- االقصر محمد فوزىعلى فاروق علىمحمد فوزى144

1592004/01/27-االقصر ش طراد النيلمغلقةسهرى بدوى سيدسهرى بدوى سيد145

16012004/01/19-نجع الخطباء- االقصر ايليا انسايرين رضاأيليا أنس146

1622004/03/02-االقصر ش احمد عرابىزكريا محمد شمس الدينمحمد جابر مباركزكريا محمد الجديدة147

1652004/04/17-بدران- االقصر محمد احمد محفوظمحمد عبدالحفيظمحمد عبدالحفيظ148

1702004/06/19-االقصر ش سيدى محمودالنوبى حباشىالنوبى حباشىالنوبى حباشى149

1712004/07/11-ش معبد الكرنك- االقصر عنيات رشدىمها فرعونعنيات رشدى150

1722004/07/18-ش كليوباترا-  االقصر نيفين يوسفنيفين يوسفنيفين يوسف151

1742004/08/24-لزناقطة- ااالقصر مغلقة مغلقةمحمد سيد152

1692004/05/29-االقصر ش سيدى عامرمحمد عبدالسميعمحمد عبدالسميعمحمد عبدالسميع153

1762004/10/12-االقصر نجع الصياغمارى عبدهللامارى عبدهللامارى عبدهللا154

1752004/09/25-منشاة العمارى- االقصر محمد حسن ابوحربرامى رزق حنامحمد حسن ابوحرب155

1772004/10/13-ش التلفزيون- االقصر محمد سيد رانيامحمد السيد رانياياسر فارم مخزن156

3302004/10/13-ش محمد فريد- االقصر هاجر عبدالجوادهاجر عبدالجوادهاجر عبدالجواد157

1782004/11/06-االقصر ش خالد بن الوليدايرين رفعت ايرين رفعت ايرين رفعت158

1792004/11/09-ش الوليد بن عقبة- االقصر بدور حسنبدور حسنبدور حسن159

1852004/12/14-ش محمد فريد- االقصر  امل عبدالرافعايمان على محمدامل عبدالرافع 160

1842004/12/07-لكرنك- ااالقصر محمد عبدالمطلبمغلقة محمد عبدالمنطلب161

1862004/11/24-لزناقطة- ااالقصر احمد خضرىاحمد خضرىاحمد خضرى162

1872005/02/19-االقصر ش على بن ابى طالبمغلقة مغلقة النوبى حباشى163

1922005/06/05-االقصر ش نادى المدينةمحمد ابو الحجاج الشيماء قرشىمحمد ابو الحجاج164

1902005/04/09-ش معبد الكرنك- االقصر  وائل بديعمغلقة وائل وديع165

2142006/08/16-شرق السكة- االقصر عبدالرحمنمغلقة عبدالرحمن الجديدة166

2152006/09/04-ش احمد عرابى- االقصر منال كاملمغلقة منال كامل167

2162006/09/17-طراد النيل. ش- االقصر ايهاب حسان احمدايهاب حسان احمدايهاب حسان احمد168

2172006/09/25-ش صالح الدين- االقصر احمد عبدهللااحمد عبدهللااحمد عبدهللا169

2032006/03/02-خلف الدولى- االقصر  الشيماء قرشىالشيماء قرشىالشيماء قرشى170

1932005/07/09-االقصرايفيت يعقوبايفيت يعقوبايفيت يعقوب171

1992005/10/18-ش التلفزيون- االقصر احمد عبدالحميدايهاب رشدىهانى حازم172

681999/11/29-العديسات-  مركز االقصر عبدالحميد سليمعبدالحميد سليمغانم على بسطاوى173

742000/05/09-الطود-  مركز االقصر ايليا كاملمغلقةايليا كامل174

752000/05/28-الحبيل-  مركز االقصر ميرفت سعيد رزق هللاميرفت سعيد رزق هللاميرفت سعيد رزق هللا175

2310950371999/09/29البعيرات-  مركز االقصر طارق على محمدعبد الصبور حمدانطارق176

862001/02/26-البغدادى-  مركز االقصر امل وجية دانيالمراد شوقى متوشلحامل وجية دانيال177

872001/07/16-الضبعية-  مركز االقصر أحمد عبد الفتاح على جادأحمد عبد الفتاح على جاد أحمد عبد الفتاح178
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812000/09/30-العديسات-  مركز االقصر محمود احمد عمرمحمود احمد عمرمحمود احمد عمر179

4211995/01/11-العديسات- مركز االقصر أمال أبادير يعقوبهانى فرج حناالحكمة180

471997/12/18-البعيرات-  مركز االقصر سيد عثمان قاسمايمن نظيم رزق اللةاالقالتة الجديد181

571998/08/16-العدسات-  مركز االقصر ممدوح مجدى فليبسنيفين جميل فامممدوح الجديدة182

451997/09/30-البياضية-  مركز االقصر محمود نوبى محمد عليانمحمد فوزى المعادى محمود الجديدة183

461997/11/09-البياضية-  مركز االقصر سحر فتحى عالء الدينسحر فتحى عالء الدين سحر184

441997/09/07-الزنية بحرى-  مركز الزينية نصر روحى عبداللةعبدالرحيم محمد عبدهللانصر روحى185

621999/01/14-الزنية قبلى-  مركز الزينية ياسر محمد عبد الراضىياسر محمد عبد الراضىياسر186

1312003/03/30-الزنية قبلى-  مركز الزينة ايمان عبدة عبدالعالمحمد محمود محمدايمان عبدة عبدالعال187

651999/06/02-الحبيل- مركز االقصر امانى احمد عبد اللةامانى احمد عبد اللةامانى احمد188

3181988/04/09-العشى-  مركز الزينية تيودور نسيم ناروزتيودور نسيم ناروزالمحبة189

1102002/07/22-الحبيل-  مركز االقصر طارق عز الدين حمدانمغلقةطارق عز الدين190

1112002/07/29-الطود-  مركز االقصر رجائى رومانى منصوررجائى رومانى منصوررجائى رومانى منصور191

1172002/11/02-البياضية-  مركز االقصر اميمة عبد  الحميداميمة عبد  الحميداميمة عبد  الحميد192

1212001/11/26-المدامود-  مركز الزينية ايمن يوسف محمودمغلقةايمن يوسف محمود193

1192002/11/04-البياضية-  مركز االقصر فاتن محمد عبد الصبورفاتن محمد عبد الصبورفاتن محمد194

4041990/07/17-البغدادى-  مركز االقصر امجد نصرى ارمانيوسامجد نصرى ارمانيوسالبغدادى195

2391985/08/20-العديسات-  مركز االقصر صالح الدين عطيتوصالح الدين عطيتوصالح الدين عطيتو196

1331982/02/14-الضبعية-  مركز القرنة نشأت نظير درياسنشأت نظير درياس الضبعية197

1581983/05/17-البياضية-  مركز االقصر مجدى مفيد صادقوائل سمير البياضية198

2741986/11/25- مركز االقصر الحبيلرأفت حفيظ راغبرأفت حفيظ راغبالشفاء الجديدة199

4371991/03/13-الزنية قبلى-  مركز االقصر ياسر محمد عبد الراضىعادل  شعبان عزبالناظر200

4491991/08/11-البغدادى-  مركز االقصر انطون عمانوئيل رزق هللاانطون عمانوئيل رزق هللاانطون عمانوئيل رزق هللا201

4591991/10/28-البياضية-  مركز االقصر محمد عبد المطلب حسانماجد مصطفى كامل أشرف202

24423624881993/10/02الضبعية-  مركز االقصر سيد عثمان محمدسيد عثمان محمدمجد االسالم203

5101993/02/18-الطود-  مركز االقصر صموئيل نصيف ناشدصموئيل نصيف ناشدالطود204

5231993/09/09-البعيرات-  مركز االقصر صبرى فريد جريسصبرى فريد جريسالهالل  الجديدة205

892001/09/30-المدامود- مركز الزينية ضياء ابو الحجاجعماد عبد الرحمن محمودضياء ابو الحجاج206

932001/12/01-الضبعية- مركز القرنة الهام وليم يعقوبامل عزيز حناالهام وليم207

431997/06/23-الضبعية- مركز القرنة سيد عثمان محمد عبدالرحيممغلقةعثمان208

1302003/03/19-الضبعية- مركز القرنة احمد عبدالفتاحمغلقةاحمد عبدالفتاح الجديدة209

1352003/05/06-البياضية- مركز االقصر امل عبدالرافعامل عبدالرافعامل عبدالرافع210

381997/10/07-البياضية-  مركز االقصر محمد عبدالخالقمغلقةمحمد عبدالخالق عبدالخالق211

991998/03/14-العديسات- مركز االقصر جوزيف باسيليوسجوزيف باسيليوسهانى ابادير212

912001/11/06-البغدادى- مركز االقصر نيفين جميلمغلقةنيفين جميل213

1532003/11/04-البغدادى- مركز االقصر ايليا كاملايليا كامل متىايليا كامل الجديدة214

1162002/09/26-البعيرات- مركز القرنة جادهللا حسنين جاد هللامحمد انور محمودالطيب215

1282003/05/17-الحبيل- مركز االقصر سهرى بدوىمغلقةسهرى بدوى216

1442003/08/09-الحبيل- مركز االقصر اميمه عبدالحميدمغلقةاميمة عبدالحميد يونس217

982002/01/27-الغربى قاموال- مركز القرنة عبدالهادى احمد عبدالهادىعبدالهادى احمد عبدالهادىمحمد سعد الدين218

1182002/11/05-الطود- مركز االقصر يوسف محمد ابراهيميوسف محمد ابراهيمصالح محمد حامد219

1632004/03/02-البعيراتمحمد حسنمغلقةمحمد حسن220

1642004/04/03-القبلى قاموالهانى حليممغلقةهانى حليم221

1662004/05/18-القبلى قامواليوسف محمد مغلقةيوسف محمد222

1672004/05/22-الحبيلايهاب عطيةايهاب عطيةايهاب عطية223

1422003/08/04-العشىايمن يوسف محمودايمن يوسف محمودايمن يوسف محمود224

1732004/08/28-الضبعيةصالح محمد حامدرمضان عالمصالح محمد حامد225

1812004/11/23-البغدادىمارى موريسمارى موريسماجدة حنا226

183-الضبعيةامجد فيصل امجد فيصل امجد فيصل227

1892005/03/16-المدامودسمير عبدالعاطىسمير عبدالعاطىسمير عبدالعاطى 228

1912005/04/19-االقالتةهانى نادر هانى نادر هانى نادر الجديدة229

1932005/06/05-االقالتهعابد يوسفعابد يوسفعابد يوسف 230

1952005/08/23-حاجر العديساتايهاب سعد الدينايهاب سعد الدينايهاب سعد الدين231

1962005/08/23-نجع الكومرفاعى طاهر محمدرفاعى طاهر محمدرفاعى طاهر محمد232

1972005/09/03-نجع البحاروةحازم حسين عباسحازم حسين عباسحازم حسين عباس233

2002006/11/19-البياضيةهشام محمد عباسهشام محمد عباسهشام محمد عباس234

2022006/02/02-البغدادىايهاب سعد الدينايهاب سعد الدينايهاب كمال235

2012006/02/12-العديساتاحمد محمد محمداحمد محمد محمداحمد محمد محمد236

2042006/03/13-القرية النموذجيةنرمين محمودمغلقة نرمين محمود ادريس237

2132006/08/08-البغدادىايليا سعدمغلقة ايليا سعد الجديدة238
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2132008/08/08-البغدادىرومانى بشرىمغلقةرومانى بشرى239

2142006/08/16-شرق السكة الحديدعبدالرحمنمغلقةعبد الرحمن الجديدة240

2152006/09/04-االقصر- شارع احمد عرابى منال كاملمغلقةمنال كامل241

2162006/09/17-خلف الشيراتونالحسينى موسىالحسينى موسىايمن جاد الرب242

2172006/09/25-االقصر- شارع صالح الديناحمد عبد اللةاحمد عبد اللةاحمد عبد اللة243

2182006/09/25-العديسات بحرىاحمد على توفيقاحمد على توفيقمحمد عبد الباسط244

2202006/10/01-االقصر- شارع شيل مينا جاب هللامغلقةمينا جاب اللة245

2212006/10/01-االقصر- شارع الحجاجية باسم نبيل بشيرباسم نبيل بشيرباسم نبيل بشير246

2192006/10/01-القبلى قاموالمحمد على محمدمحمد على محمدمحمد ابو الحجاج247

2222006/10/09-االقصر- جسر العوامية محمد نصر الدينمحمد نصر الدينمحمد نصر الدين248

2232006/10/18-االقصر- شارع المروة بيتر صفوت عيادبيتر صفوت عيادهانى عبد المسيح249

2242006/11/28-االقصر- شارع يوسف الحجاجى سهير عبد الحميدسهير عبد الحميدسهير عبد الحميد250

2252006/07/28-االقصر- شارع سعد زغلول هند سالممغلقةهند سالم شرقاوى251

2262006/11/28-االقصر- سيالة بدرانمحمد عبد النعيممحمد هانى محمدمحمد عبد النعيم252

2272006/12/07-االقصر- مدينة طيبة هانى فيكتور عادلىهانى فيكتور عادلىهانى فيكتور عادلى253

-عمرو وهبىعمرو وهبى ابو الحجاج254

2282007/01/09-االقصر- منشاة العمارى يوسف سندس مرقسيوسف سندس مرقسيوسف سندس مرقس255

2292007/01/09-االقصر- منشاة العمارى الهام وليم يعقوبسامح زاهرالهام وليم يعقوب256

2302007/01/22-القباحى الغربىخالد امام احمدخالد امام احمدخالد امام احمد257

2312007/01/30-نجع علوان- العديسات مصطفى على طةاشرف احمد امينمصطفى على طة258

2322007/02/19-الزينية بحرىياسمين ماضى مرسىياسمين ماضى مرسىياسمين ماضى مرسى259

2332007/03/05-القبلى قاموالحسام محمد شيبةمحمود محسوب العطيفىحسام محمد شيبة260

-البياضيةوفاء محمود محمدوفاء محمود محمدوفاء محمود محمد261

2342007/03/29-االقصر- شارع متفرع من احمد عرابى شيماء عوض اللةمغلقةشيماء عوض اللة262

2352007/04/26-شارع متفرع من شارع التلفزيونعبير عبد الصبورعبير عبد الصبورعبير عبد الصبور263

2362007/04/16-االقصر- شارع جدة شيماء كمال سعدشيماء كمال سعدشيماء كمال سعد264

2372007/04/26-االقصر- القباحى الغربىداليا مصطفى مصطفىداليا مصطفى مصطفىداليا مصطفى مصطفى265

2382007/07/03-الطوداحمد على توفيقمغلقةاحمد على توفيق266

2392007/05/07-االقصر- القرنة سيد محمد عبد الحارسايهاب  محمد محمدسيد محمد عبد الحارس267

2402007/05/06-القبلى قاموالمحمد حسن محمدمحمد حسن محمدمحمد حسن محمد268

2412007/05/13-العديسات بحرىنور محمود امبابىنور محمود امبابىنور محمود امبابى269

2422007/06/28-االقصر- منشاة العمارى ثروت صالح سليمثروت صالح سليمثروت صالح سليم270

2432007/07/11-البياضيةرحاب على عبد الوهابشيماء محمد يوسفرحاب على عبد الوهاب271

2442007/07/04-منشية النوبةمشيرة مصطفى  كمالمشيرة مصطفى  كمالمشيرة مصطفى  كمال272

2452007/07/08-االقصر- شارع احمد عرابى خالد خيرى حسينمغلقةخالد خيرى حسين273

2462009/10/01-االقصر- شارع عبدالمنعم العديسىهاجر عبدالجواداسماء عبدالجوادهاجر عبدالجواد الجديده274

2472007/07/09-شرق السكة الحديد- شارع مكة اميمه عبدالحميداميمة عبد الحميد الجديدةاميمة عبد الحميد الجديدة275

2482007/08/12-نجع الملقط- الكرنك الجديد عالء النوبى ادمطلعت النحاسعالء النوبى ادم276

2492007/08/12-االقصر- القرنة اسماء محمد حسينمغبقةاسماء محمد حسين277

2502007/08/12-االقصر- شارع الحجاجية احمد حسناحمد حسن محمداحمد حسن محمد278

2512007/08/22-البعيراتجاد اللة محمود جاد هللامغلقةجاد اللة محمود جاد هللا279

2522007/08/23-الطوداحمد عبد الغفار مغلقةاحمد عبد الغفار 280

2542008/02/04-االقصر- شارع التلفزيون الحسينى فتحىمغلقةالحسينى فتحى281

2552007/09/05-االقصر- شارع الروضةمايكل ادواردمايكل ادوارد باخوممايكل ادوارد باخوم282

2562007/10/18-االقصر- امتداد احمد عرابى مؤمن رفعتمغلقةمؤمن رفعت283

2572007/11/11-الزناقطة- االقصر هبه محمودمغلقةهبه محمود جابر284

2582007/12/02-االقصر- شارع التلفزيون شريهان عبد الراضىشريهان عبد الراضىشريهان عبد الراضى285

2592007/12/02-الصعايدةمارى ميشيل مالكمارى ميشيل مالكمارى ميشيل مالك286

2602007/12/02-نجع الوحدةمحمد احمد يوسفمحمد احمد يوسفمحمد احمد يوسف287

2612007/12/02-نجع الحمزية- الحبيل محمد عبد السميعمغلقةمحمد عبد السميع288

2622007/12/30-االقصر- شارع الجنينة محمد ابو بكرمحمد ابو بكرمحمد ابو بكر289

2632008/01/08-البياضيةعبد الصبور محمودعبد الصبور محمودعبد الصبور محمود290

2642008/01/13-االقصر- شارع مدرسة الصنايعالشيماء قرشىالشيماء قرشىمحمد ربيع عبيد291

2652008/01/13-شرق السكة الحديد باالقصردعاء محمدمغلقةدعادء محمد محمدالمظلوم292

2662008/01/15-االقصر- شارع التلفزيون انجى جورجانجى جورج حكيمانجى جورج حكيم293

2672008/01/29-القبلى قاموالاحمد سعد سالممحمد ابو الحجاجاحمد سعد سالم294

2682008/02/14-االقصر- شارع احمد عرابى قناوى سيدمغلقةقناوى سيد الجديدة 295

2692008/02/14-شارع الشرقاوى متفرع من شارع التلفزيوننعمة عبد اللطيفنعمة عبد اللطيفنعمة عبد اللطيف296

2702008/02/04-شارع الشرطة- البياضية محمد هانىمغلقةمحمد هانى محمد297

2712008/02/12-االقصر- نجع الطويلسمر عماد قؤادسمر عماد قؤادوائل شكرى عوض298
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2722008/02/13-ش طراد النيل- الكرنك القديم ايهاب حسان احمدايهاب حسان احمدايهاب حسان احمد299

2752008/03/05-العشى- االقصر عادل عبدالوهابوائل حسن طهعادل عبدالوهاب300

2742008/02/26-عزبة العمارسة- نجع الخطبة شيماء عزالدينمغلقةشيماء عز الدين يوسف301

2762008/03/31-االقصر- شارع السلخانة مصطفى حسنمغلقةمصطفى حسن احمد302

2732008/04/01-االقصر- شارع سنوسرت نرمين نادر نعيمنرمين نادر نعيمنرمين نادر نعيم303

2772008/04/08-القبلى قاموالحسام محمد شيبةمغلقةحسام محمد شيبة304

2782008/05/05-االقصر- شرق السكة الحديدعماد رفعت اخنوخعماد رفعت اخنوخعماد رفعت اخنوخ305

2792008/06/03-االقصر- شارع احمد عرابى الشيماء فيصل فاضلاروة ابراهيم احمدالشيماء فيصل فاضل306

2802008/05/07-االقصر- شارع التلفزيون عمرعبد المنعمعمرعبد المنعمعمرعبد المنعم307

2812008/05/02-نجع عمر حسين- الكرنك جادهللا محمود جادهللاعمرو وهبى ابو الحجاجعمرو وهبى ابو الحجاج308

2822008/06/16-نجع الخطباءرانيا نبيل بشير رانيا نبيل بشير 309

2832008/07/02-شارع الجوازات- العوامية سيد احمد محمدسيد احمد محمدسيد احمد محمد310

2842008/07/01-االقصر- القرنة هالة فؤاد شعبان عبدالفتاحهالة فؤاد 311

2852008/07/01-البعيراتعماد عبد الستارعماد عبد الستارعماد عبد الستار312

2862008/07/10-شارع الحرية باالقصرطارق حسين محمدطارق حسين محمدطارق حسين محمد313

2872008/07/22-نجع الغابات- الضبعة ثروت صالح سليمعبدهللا عبدالجليلثروت صالح سليم314

2892008/08/19-االقالتةوليد عبدة حسيناحمد هاشم احمدوليد عبدة حسين315

2902008/09/16-االقصر- شارع التلفزيون فاطمة الزهراء الجديدةوليد مصطفى عبدالجوادفاطمة الزهراء الجديده316

2922008/09/22-شيراتون العواميةجيمى مراد لبيبايفون ماركو فاخورىجيمى مراد لبيب317

2932008/09/29-المدامود الغربى- االقصر مصطفى حسن احمدمصطفى حسن احمدمصطفى حسن احمد318

2942008/10/14-نجع الغابات- الضبعية - االقصر نور محمود امبابىنور محمود امبابىنور محمود امبابى319

2952008/10/21-ش نجع الصياغ بالسواقى- االقصر مايكل عاطف ميخائيلمايكل عاطف ميخائيلمايكل عاطف ميخائيل320

296-العشى- االقصر اسماء عبدالمنعم اسماء عبدالمنعم اسماء عبدالمنعم 321

2972008/11/03-نجع ابو عنان- الطود - االقصر ناهد حسين عبدهللاناهد حسين عبدهللاناهد حسين عبدهللا322

2972008/11/18-ابو الجود- االقصر محمد يوسف محمدمحمد يوسف محمدمحمد يوسف محمد323

2982008/11/20-البغدادى- االقصر جيهان احمد سلطانجيهان احمد سلطانهبه كامل محمد324

2992008/12/23-ش احمد عرابى- االقصر محمود احمد محرم محمود احمد محرم محمود احمد محرم 325

3022009/02/28-خفرع متفرع من شرق السكه الحديد.ش- االقصر منال عزيز شحاتمنال عزيز شحاتيوسف سنس الجديدة326

2962009/03/05-العشى- االقصر اسماء عبدالمنعم عبداللطيفمحمد محمد ابو الحجاجاسماء عبدالمنعم عبداللطيف327

3012009/03/11-البهنساوى. ش- االقصر نيفين نشات نعومهنيفين نشات نعومهنيفين نشات نعومه328

3002009/03/11-نجع حسان- الضبعية - االقصر ريمون ميخائيل كاملمحمد رضا محمدريمون ميخائيل كامل329

3032009/03/18-الروافعه- البغدادى - االقصر ندى لطفى عزيزامل وجيه دانيالندى لطفى عزيز330

3042009/03/24-نجع لوانس- البغدادى - االقصر ايمان احمد محمدمحمد عبدالسميعايمان احمد محمد331

3052009/03/24-توت عنخ امون. ش- االقصر انجى ريمون منيرانجى ريمون منيرانطون يوسف اديب332

3072009/04/02-نجع البحاروه- الكرنك - االقصر يسرية حافظ عبدالمعطىيسرية حافظ عبدالمعطىفاطمه عبدالوهاب محمود333

3082009/04/08-امون. ش- االقصر امانى طنيوس ونسامانى طنيوس ونسامانى طنيوس ونس334

309-طراد النيل. ش- الكرنك - االقصر مصطفى هاشم عاشورمصطفى هاشم عاشورمصطفى هاشم عاشور335

3102009/05/20-الطود- االقصر محمد احمد يوسفمحمد احمد يوسفمحمد احمد يوسف336

3112009/06/02-شرق السكة الحديد- االقصر هانى يوحنا مسدارىهانى يوحنا مسدارىهانى يوحنا مسدارى337

3122009/06/04-الجمعيه الزراعية. ش - المريس - االقصرهشام محمد الجديدهحمدى حامد سعيدهشام محمد الجديده338

3132009/06/10-العديسات قبلى- االقصر هبه هللا حسن احمدحسين صفوان حسينهبه هللا حسن احمد339

3142009/06/11-العديسات قبلى- االقصر عمر صابر محمدعمر صابر محمدعمر صابر محمد340

3152009/10/01-الصعايده- االقصر عادل عبدالوهابناديه احمد رضوانعادل عبدالوهاب الجديده341

316-حى الزهور- الحبيل - االقصر بيشوى انور درياسبيشوى انور درياس342

3172009/06/22-المريس- االقصر محمد احمد بغدادىمحمود سيد عبدالعزيزمحمد احمد بغدادى343

3182009/06/23-فاطمه الزهراء. ش- شرق السكة الحديد - االقصر كيرلس نشات نظيركيرلس نشات نظيركيرلس نشات نظير344

3192009/07/09-نجع البدادره- الحبيل - االقصر ساره محمد عثمانساره محمد عثمانساره محمد عثمان345

3202009/07/07-احمد عرابى. امتداد ش- االقصر عمرو عبدالمنعم ابو الحسناحمد رمضان احمدعمرو عبدالمنعم ابو الحسن346

3212009/07/14-فايزه ابو النجا. ش- العوامية - االقصر ايليا سعد عبدهللاماريان نبيل حكيمايليا سعد عبدهللا347

3222009/08/27-شارع المدينة المنورة- االقصر هايدى شمعون كاروسهايدى شمعون كاروسهايدى شمعون كاروس348

3232009/09/10-االقالتة- االقصر محمد احمد محمد طايعمحمد احمد محمد طايعمحمد طايع349

3242009/09/15-الحبيل امام المستشفى- االقصر ايهاب عطية رياضروزيت رمزى شفيقروزيت رمزى شفيق350

3252009/09/15-شارع احمد عرابى- االقصر محمود محمد جمالحمدى حسين عمرحمدى حسين عمر351

3262009/10/01-شارع االمام على ابن ابى طالب- االقصر احمد محمد احمد شبيباحمد محمد احمد شبيباحمد شبيب352

3282009/10/15-شارع شيل بالسواقى- االقصر بيتر سمير حلمىروزيت رمزى شفيقبيتر سمير حلمى353

3292009/11/10-نجع الريايبنة-  الغربى قاموال - االقصر جيهان احمد سلطانمحمد سيد محمدجيهان احمد سلطان354

3302009/11/17-ش خالد بن الوليد- االقصر اندريه  بشرى جيدبطرس سمعان غبلايراندريه  بشرى جيد355

3312009/12/01-نجع الملقط- الكرنك - االقصر احمد منتصر محمداحمد منتصر محمداحمد منتصر محمد356

3322009/12/03-ش احمد عصمت- االقصر مروه عبدالسالممروه عبدالسالممروه عبدالسالم357

3332009/12/10-حاجر المريس- االقصر احمد منتصر محمدجرجس اسعداحمد منتصر الجديده358
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3352009/12/17-خلف الفيروز- االقصر ياسمين سمير احمدعبدالرحمن عبدالحميدياسمين سمير احمد359

3362010/01/12-ش القراريش- االقصر احمد محمد احمد طايعاحمد رمضان احمداحمد محمد احمد الجديده360

3372010/01/14-الزينية بحرى- االقصر محمود حسين محمدمجدى محمد سعيدمحمود حسين محمد361

3342010/01/14-العديسات بحرى- االقصر عمرو وهبى الجديدهريم ذكى ذكى الفيومىعمرو وهبى الجديده362

3382010/01/24-نجع الطارف- القرنة - االقصر محمد عبدالسميع محمدالحسينى موسى محمدمحمد عبدالسميع الجديده363

3392010/01/24-ش شجرة الدر متفرع من المدينة المنوره- االقصر سحر فتحى عالء الدينسحر فتحى عالء الدينسحر فتحى الجديده364

3402010/02/02-شرق السكة الحديد- االقصر ماريانا نبيل حكيمماريانا نبيل حكيمماريانا نبيل حكيم365

3412010/02/23-نجع البركة- غرب قاموال - االقصر ايهاب حسان الجديدهمحمود سيد عبدالعزيزايهاب حسان الجديده366

3422010/03/03-شارع خالد بن الوليد- االقصر نانسى بشرى برسومنانسى بشرى برسومنانسى بشرى برسوم367

3432010/03/04-طريق الكباش- االقصر محمود ثروت حافظمحمود ثروت حافظمحمود ثروت حافظ368

3442010/03/10-شرق السكة الحديد- االقصر عماد رفعت اخنوخعماد رفعت اخنوخعماد رفعت اخنوخ369

3452010/03/09-طريق الكباش- االقصر سمر عماد فؤادسمر عماد فؤادسمر عماد فؤاد370

3462010/03/21-العديسات قبلى- االقصر محمود عبدالتوابمحمود عبدالتوابمحمود عبدالتواب371

3472010/03/21-العديسات بحرى- االقصر صالح الدين عطيهصالح الدين عطيهصالح الدين عطيه372

3482010/03/23-نجع البدادره- الحبيل - االقصر ساره محمد عثمانساره محمد عثمانساره محمد عثمان373

3492010/03/30-القباحى الشرقى- االقصر جاد اللة محمود جاد هللاايمن يوسف محمودجاد اللة محمود جاد هللا374

350-نجع حسان- الضبعية - االقصر احمد على توفيقاحمد على توفيقاحمد على توفيق375

3512010/04/11-طريق الجولى فيل- االقصر دافيد دانيال الجديدههانى نادر سعيددافيد دانيال الجديده376

3522010/04/12-شارع االسايطه- االقصر ممدوح موريس عزيزممدوح موريس عزيزممدوح موريس377

3532010/05/30-شارع الخليج- االقصر ندا لطفى عزيزبيتر جمال راتبندا لطفى عزيز378

3542010/05/30-شارع سيدى محمود- االقصر انجى ريمون منيرديفيد دانيال سيدهمانجى ريمون منير379

3552010/05/30-منشاة العمارى- االقصر يوسف سندس مرقصيوسف سندس مرقصيوسف سندس مرقص380

3562010/06/07-الضبعية- االقصر احمد عبدالفتاحاحمد عبدالفتاحاحمد عبدالفتاح381

2010/06/20-حى الزهور- الحبيل - االقصر بيشوى انور درياسنانسى مراد لبيببيشوى انور درياس382

3572010/06/22-نجع بدران- االقصر سهام  عبدهجادهللا محمودسهام  عبده383

3592010/06/28-شرق السكة الحديد- االقصر جيهان احمد سلطانجيهان احمد سلطانجيهان احمد سلطان384

3602010/06/28-الزينية قبلى- االقصر عادل احمد رشادعادل احمد رشادعادل احمد رشاد385

3582010/06/28-البغدادى- االقصر احمد عبدهللا محمداحمد عبدهللا محمداحمد عبدهللا محمد386

3702010/07/11-نجع العمارنة- نجع الخطباء - االقصر محمد احمد نشاتمحمد احمد نشاتمحمد احمد نشات387

3782010/08/10-نجع عبدالعزيز- الحبيل - الالقصر هاله سيد احمدجمال محمد احمدهاله سيد احمد388

3792010/08/10-نجع الريايبنة-  الغربى قاموال - االقصر مصطفى على طهمصطفى على طهمصطفى على طه389

3632010/07/26-شارع خالد بن الوليد- االقصر بيتر اميل بولسبيتر اميل بولسبيتر اميل بولس390

3812010/10/03-امام فندق ايزيس- االقصر العادلى سيد العادلىالعادلى سيد العادلىالعادلى سيد العادلى391

3822010/08/23-الزينية قبلى- االقصر محمود حسين الجديدهمحمود حسين محمدمحمود حسين الجديده392

3852010/09/20-شارع اندراوس باشا- االقصر ايليا انس الجديدهايليا انس بختنصرايليا انس الجديده393

3862010/09/20-منشاة العمارى- االقصر نشات الجديدهنشات نظير درياسنشات الجديده394

3942010/10/17-شارع محمد فريد- االقصر الشركة المصرية لتجارة الدواءالشركة المصرية لتجارة الدواءالشركة المصرية لتجارة الدواء395

3992010/12/05-نجع الصياغ- السواقى - االقصر عبير عادل كاملمونيكا مجدى فارسعبير عادل كامل396

3972010/12/05-حاجر االقالتة- االقصر محمد احمد محمدبطرس جبرائيل عوضمحمد طايع الجديده397

400-نجع الخطباء- االقصر مروه معتز محمدعبير عبد الصبور مصطفىمروه معتز عبدالسالم398

4782012/03/01-القرنة- االقصر عبدهللا عبودمغلقةعبدهللا عبود399

4472011/09/21-القرنة- االقصر محمد على امينمحمد على امينمحمد على امين400

1642003/12/07-القبلى قاموال- االقصر مكاريوس انورايليا يعقوبمكاريوس انور401

4712003/02/16-الضبعية-االقصر لمياء عطيه السيدلمياء عطيه السيدلمياء عطيه السيد402

492012/04/29-الضبعية-االقصر احمد سيد مختارمروه عبدالموجوداحمد سيد مختار403

4722012/02/21-الضبعية-االقصر محمد نشاتمغلقةمحمد نشات404

4962012/05/20-البعيرات- االقصر ساره محمد عثمانساره محمد عثمانساره محمد عثمان405

5042012/07/10-القبلى قاموال- االقصر فاطمه حسنى محمدهدى جابر احمدفاطمه حسنى محمد406

5372012/10/14-الضبعية- االقصر اسماء محمد محمدمغلقةاسماء محمد محمد الجديده407

3062009/03/31-حاجرالضبعية-  االقصر محمد مصطفى محمدمحمد مصطفى محمدمحمد مصطفى محمد408

5022012/06/07-الطود- االقصر احمد سعدالدين محمدمينا ميالداحمد سعدالدين محمد409

5152012/07/26-الطود- االقصر صموئيل نصيف ناشدسحر عماد فؤادصموئيل نصيف ناشد410

5322012/10/02-العديسات قبلى- االقصر عمرو سليم عبدالراضىمينا ميالدعمرو سليم عبدالراضى411

5392012/10/30-نجع علوان- االقصر نهى عبدالوهابمغلقةنهى عبدالوهاب412

4862012/04/22-الصعايدة- االقصر هناء عباسمغلقةهناء عباس413

5132012/07/15-الزينية بحرى- االقصر مروة معتزمغلقةمروة معتز414

5542012/12/13-الزينية قبلى- االقصر احمد عديسى صالحمغلقةاحمد عديسى صالح415

4822012/03/25-البياضية- االقصر ناديه احمد رضوانمغلقةناديه احمد رضوان416

4892012/04/29-البياضية- االقصر احمد محمد احمد هاشمايمن يوسفاحمد محمد احمد هاشم417

5522012/12/12-العوابد- االقصر عالء رجب اميرمغلقةعالء رجب امير418
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5352012/10/06-شرق السكة- االقصر انه ماريان صبحىانطوان يوسفانه ماريان صبحى419

5312012/09/25-خلف الدولى- االقصر هند سالم الجديدةمغلقةهند سالم الجديدة420

5342012/10/09-المنشاة- االقصر ثروت صالح سالمثروت صالح سالمثروت صالح سالم421

5192012/08/15-نجع الطويل- االقصر محمد محمد ابوالحجاجوليد عبدالناصرمحمد محمد ابوالحجاج422

5122012/07/19-السواقى- االقصر جينا هالل سيدهممغلقةجينا هالل سيدهم423

232012/04/01-نجع الطويل- االقصر محمود عوض هللاسهى عاطفمخزن شركة االقصر الدولية424

5102012/07/12-ش التلفزيون- االقصر كرستين ادواردالهام وليمكرستين ادوارد425

4832012/04/01-الكرنك القديم- االقصر يسرى منيريسرى منيريسرى426

5052012/06/24-القباحى لغربى- االقصر صفاء صموئيلصفاء صموئيلصفاء صموئيل427

5482012/12/06المريس- االقصر عبدهللا ابراهيم عبدهللااحمد عبدالحميدعبدهللا ابراهيم عبدهللا428

5612013/01/22الطود- االقصر ساره سيد ابراهيممغلقةساره سيد ابراهيم429

5632013/02/07المريس- االقصر احمد النوبى رشيدمغلقةاحمد النوبى رشيد430

5902013/06/12المهيدات- االقصر الفت محمود مغلقةالفت محمود ابوالمجد431

6022013/07/29العديسات بحرى- االقصر اميمه الصادق احمدمغلقةاميمه الصادق احمد432

5672013/02/19القرنة- االقصر طارق على مغلقةطارق الجديده433

5742013/03/31الضبعية- االقصر نانسى مراد نانسى مراد نانسى مراد الجديدة434

5932013/06/12البعيرات- االقصر ابوبكر موسىمغلقةابوبكر موسى435

5952013/06/25الضبعية- االقصر شيريهان عبدالراضىمغلقةشيريهان عبدالراضى436

5962013/07/10الضبعية- االقصر عماد عبده مغلقةعماد عبده الجديدة437

6072013/08/06الضبعية- االقصر سماح ابراهيمنجالء فتحىسماح ابراهيم438

6082013/08/19البعيرات- االقصر هاله سيد مغلقةهاله سيد ابوالمجد439

5872013/05/27المدامود - االقصر محمد ابوبكرمغلقةمحمد ابوبكر الخواص440

5502012/12/06البياضيه - االقصر هانى عبدهللاهانى عبدهللاهانى عبدهللا441

6152013/09/16نجع البوادرة- االقصر مونيكا مجدىمحمد عطيهمونيكا مجدى فارس442

6162013/10/10الحبيل- االقصر انطوان رفعت ثابتانطوان رفعت ثابتانطوان رفعت ثابت443

5342012/10/09المنشاة- االقصر ثروت صالحثروت صالحثروت صالح سليم444

5312012/09/25ش الدولى- االقصر هند سالممغلقةهند سالم الجديدة445

5352012/10/09شرق السكة- االقصر ان ماريان صبحىمغلقةان ماريان صبحى446

5722013/01/08حى الفيروز- االقصر محمود مصطفىجيهان احمد سلطانمحمود مصطفى سيد447

5732013/03/05ش المروة- االقصر رجائى رومانى رجائى رومانى رجائى رومانى 448

5642013/02/07ش يوسف حسن- االقصر مينا اميل مينا اميل مينا اميل شاكر449

5822013/04/22ابو الجود- االقصر سهام  عبده مغلقةسهام  عبده الجديدة450

6002013/06/24السواقى- االقصر مرفت راشد مغلقةمرفت راشد ناشد451

5832013/05/27ابو الجود- االقصر مروه عبدالموجودمروه عبدالموجودمروه عبدالموجود452

5622013/02/05سياله بدران- االقصر دانيال سيدهم مغلقةالمحبة الجديده453

6102013/08/19المنشاة- االقصر ايمان سيد مغلقةايمان سيد احمد454

6092013/08/19ش السلخانه- االقصر نانسى نعوممغلقةنانسى نعوم455

6052013/08/06ش المصطفى- االقصر منار محمد حسنمنار محمد حسنمنار محمد حسن456

6142013/09/02القباحى الغربى - االقصر اسماء عباسعبدالرحمن عبدالحميداسماء عباس457

-ارمنت الوابوراتمحروس عمر محمد احمدمحروس عمر محمد احمدالمعلمين458

926-شارع حوض العسل- ارمنت الوابورات    نبيل بشرى صادق نبيل بشرى صادق نبيل459

61840-ارمنت ش القناة الملغاة أبفيت اسعد اباديرأبفيت اسعد اباديرارمنت الجديد460

637-ارمنت ش الجنينةعز يعقوب جورجى شنودةعز يعقوب جورجى شنودةعز 461

 12063-ارمنت ش التحرير جميل مرسال عبد السيدجميل مرسال عبد السيدجميل462

17851979/10/09-ارمنت ش الشهيد عبد الرحمن  يوسف جرجس ابراهيم   يوسف جرجس ابراهيم يوسف463

6011996/07/05-ارمنت ش القناة الملغاة قناوى حسانى امينقناوى حسانى امينقناوى 464

-المريس- ارمنت احمد عبد الغنى احمداحمد عبد الغنى احمدالتوحيد465

5501994/11/05-ارمنت الحيط ش الكنيسةسامح راشد جرجسفايزة نجاتى سرجيوسسامح466

2261985/04/03-ارمنت الحيط ش الزلفىمحمد بهجت احمد امينمحمد بهجت احمد امينمحمد بهجت احمد امين467

7952000/05/02-ارمنت الحيط ش الزلفىممدوح احمد طايعممدوح احمد طايعممدوح 468

5801995/10/16-ارمنت الحيط  ش السوقحسن عبد الكريم احمدحسن عبد الكريم احمدحسن469

5241993/09/18-ارمنت الحيط  ش السوقسعد محمودابو الحسنسعد محمودابو الحسنالسعد470

9502002/04/07-ارمنت الحيط  ش السوقسيد عبد اللة احمدسيد عبد اللة احمدسيد الجديدة471

5731995/08/02-ارمنت الحيطعبد الرحيم عبد اللة عبيدعبد الرحيم عبد اللة عبيدعبد الرحيم472

4372011/07/25-ارمنت الحيط    السوقمحمد عبد اللة خالدمحمد عبد اللة خالدمحمد عبد اللة473

16412006/07/16-المحاميد بحرىمرفت ابو الحجاج مرفت ابو الحجاج مرفت474

13852005/03/16-الرزيقات قبلىاشرف محمد الطاهراشرف محمد الطاهراشرف الجديدة475

7782000/03/29-ارمنت ش المحاكماحمد عبد الغنى احمداحمد عبد الغنى احمداحمد  476

8612001/04/18-الرياينةعبد اللة احمد الشاطرعبد اللة احمد الشاطرعبد اللة 477

14062005/04/17-ارمنت ش ابو حطبهانى عبد اللة حسن الزلفىهانى عبد اللة حسن الزلفىهانى عبد اللة حسن الزلفى478
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9522002/04/14-الرياينةاحمد محمد ابو دوح  احمد محمد ابو دوح ا احمد محمد ابو دوح الجديدة 479

17442007/02/25-ارمنت الحيطمحارب الفى حبيبمحارب الفى حبيبمحارب480

6411997/05/14-المحاميد قبلىمرفت اخنوخ بيالطسمرفت اخنوخ بيالطسمرفت اخنوخ بيالطس481

15702006/02/16-الديمقراطعبد التواب ابراهيم عبدةعبد التواب ابراهيم عبدةاالمام الحسين 482

3941990/05/03-الديمقراطسهير عبد الحميد صديقسهير عبد الحميد صديقعمر483

15952006/06/15-ارمنت-  المراعزة ريمون ميخائيل كاملريمون ميخائيل كاملريمون 484

13852005/03/16-الرزيقات بحرىاشرف محمد الطاهراشرف محمد الطاهراالسراء485

4182011/03/13-اوالد سند احمد محمد  محمد عبداللةاحمد محمد  محمد عبداللةاحمد النابى 486

16402007/07/16-ارمنت الوابوراتعماد عبد الرحمن اعماد عبد الرحمن اعمادالجديدة487

14012005/04/12-ارمنت الوابوراترامى سفينرامى سفينرامى 488

10472003/03/16-ارمنت الوابورات- المراعزة ممدوح احمد عباسممدوح احمد عباسممدوح احمد عباس489

11872004/02/23-ارمنت ايمان داوود موسىايمان داوود موسىايمان 490

10982003/07/27-ارمنت الحيط ش االثاراحمد ماهر محمداحمد ماهر محمداحمد ماهر491

13672005/05/07-ارمنت الغرزاكرم محمد متولىاكرم محمد متولىاكرم492

2431985/09/25-ارمنت الوابوراتعاطف خليل اندراوسعاطف خليل اندراوسسانت ماريا493

51966/12/17-ارمنت الوابوراتابراهيم رزق دوسابراهيم رزق دوسالنصر494

9322011/01/29-الرزيقات بحرىاحمد محمود قناوىاحمد محمود قناوىخالد495

15702006/02/16-المحاميد قبلىالحسينى موسى محمدالحسينى موسى محمدالحسينى496

9382002/02/12-الرزيقات قبلى ش مسجد الساداتاشرف محمد الطاهراشرف محمد الطاهرناصر الجديدة497

3612010/06/29-ارمنت ش البركةخالد سيد ابراهيم بيومى خالد سيد براهيم بيومىخالد الجديدة498

9842002/08/12-ابودغار خالد احمد الناصح خالد احمد  الناصح خالد 499

16402006/07/16-الرياينة عماد عبد الرحمن اعماد عبد الرحمن عماد 500

8462001/11/23-ارمنت الوبورات بهجت احمد الصن بهجت احمد الصن الشبان المسلمين 501

19602008/07/14-ارمنت الوبورات نجاح  نجاح  نجاح 502

2262011/09/21-ارمنت الوبورات زينب عبد الحافظ محمد زينب عبد الحافظ محمد زينب 503

17842007/06/19-ارمنت الوبورات مارى نعوم نجيب مارى نعوم نجيب مارى 504

3692010/07/11-ارمنت الحيط جورج هالل شحات جورج هالل شحات جورج 505

16182006/05/10-ارمنت الحيط العادلى حسين العادلى حسين العادلى 506

8162011/04/18-ارمنت الجرف عبد اللة الشاطر عبد اللة الشاطر عبد اللة 507

9782002/08/03-الراهبات - ارمنت الحيط    محمد عبد اللة خالدمحمد عبد اللة خالدمحمد عبد اللة508

601996/07/07-ارمنت ش الصياغ قناوى حسانى امينقناوى حسانى امينقناوى الجديدة 509

3612010/06/29-ارمنت الحيط البصرىخالد سيد ابراهيم بيومى خالد سيد براهيم بيومىخالد 510

19692008/08/05-ارمنت الحيط ابوقرن الفت اابو المجد احمد الفت اابو المجد احمد الفت511

5211993/08/21-ارمنت الحيط  شارع  المدافن ورثة د سيد ورثة د سيد الصادق 512

18182007/08/04-ارمنت الحيط ش االثار ازهار عبد الشافى ازهار عبد الشافى ازهار 513

19092009/03/29-ارمنت الحيط ش المدافن ايمن محمد عمر ايمن محمد عمر ايمن 514

7952000/05/02-ارمنت الحيط  عمارة الصاوى ممدوح احمد طايع ممدوح احمد طايع ممدوح 515

5292012/09/24-ارمنت الوابورات- االقصر صالح عبدالحميدصالح عبدالحميدصالح الجديدة516

5332012/10/04-كوبرى ارمنت الحيط- االقصر محمد مغازى العادلىمحمد مغازى العادلىمحمد مغازى الجديدة517

5092012/07/03-ارمنت الحيط- االقصر يوسف محمد يونسيوسف محمد يونسيوسف محمد يونس518

4942012/05/06-المراعزة- ارمنت - االقصر محمود محمد محمودمحمود محمد محمودمحمود محمد الجديدة519

4872012/04/22-المحاميد بحرى- ارمنت - االقصر عبدهللا احمد اسماعيلعبدهللا احمد اسماعيلعبدهللا احمد اسماعيل520

4992012/05/16-الرزيقات بحرى- ارمنت - االقصر الزهراء حمدىالزهراء حمدىالزهراء حمدى521

4932012/05/06-الرزيقات بحرى- ارمنت - االقصر حاتم محمد حاتم محمد حاتم محمد الجديدة522

4852012/04/30-المحاميد قبلى- ش الوحدة الصحية -ارمنت - االقصر عز يعقوب جورجىعز يعقوب جورجىعز يعقوب جورجى523

4752012/02/21-المحاميد قبلى- ش الوحدة الصحية -ارمنت - االقصر صالح العادلى الصادقصالح العادلى الصادقصالح العادلى الصادق524

4652012/01/03-ش البحر- ارمنت - االقصر هاجر عبدالسالمهاجر عبدالسالمهاجر عبدالسالم525

4672012/01/18-المحاميد قبلى - ارمنت - االقصر نعمه ذكرى فاخورىنعمه ذكرى فاخورىنعمه ذكرى فاخورى526

7782000/03/29-ش المحاكم- ارمنت - االقصر احمد محمداحمد محمداحمد الجديدة527

721978/07/03-ش السوق الوابورات- رامنت - االقصر قناوى حسانى امينقناوى حسانى امينالسالم528

3872010/09/20-حاجر المحاميد قبلى- ارمنت - االقصر محمد احمد حامدمحمد احمد حامدمحمد احمد حامد529

5971996/05/06-ش الروج - ارمنت - االقصر محروس عمر محمدمحروس عمر محمدمحروس عمر محمد530

5801995/10/16-ش السوق- ارمنت - االقصر حسن عبدالكريمحسن عبدالكريمحسن عبدالكريم531

15552006/01/04-ش الكوبرى- ارمنت - االقصر محارب العز محارب العز محارب العز الجديدة532

3622010/06/29-ارمت الحيط- االقصر حمدى حسين حمدى حسين حمدى حسين 533

9262001/12/30-ش حوض العسل- ارمنت - االقصر نبيل بشرى صادقنبيل بشرى صادقنبيل بشرى صادق534

18042007/07/22-الرياينة- ارمنت - االقصر علياء محمد احمدعلياء محمد احمدعلياء محمد احمد535

1996/04/23-ش منير واصف- ارمنت - االقصر يوسف جرجس ابراهيميوسف جرجس ابراهيميوسف جرجس ابراهيم536

19562008/07/09-الديمقراط- ارمنت - االقصر ياسمين سمير احمدياسمين سمير احمدياسمين سمير احمد537

4322011/07/07-ش ابوهمام- ارمنت - االقصر نعمه عبدالرحيمنعمه عبدالرحيمنعمه عبدالرحيم538
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19802008/09/10-ش الوحدة الصحية- ارمنت - االقصر محمد مغازى محمد مغازى محمد مغازى 539

16412006/07/16-المحاميد بحرى-ارمنت - االقصر مرفت ابوالحجاج الجديدةمرفت ابوالحجاج الجديدةمرفت ابوالحجاج الجديدة540

4162011/03/10-الوابورات-ارمنت - االقصر محمد بدوى احمدمحمد بدوى احمدمحمد بدوى احمد541

4452011/09/14-الرزيقات بحرى-ارمنت - االقصر محمود محمد محمودمحمود محمد محمودمحمود محمد محمود542

5731995/08/02-ش السوق- ارمنت - االقصر عبدالرحيم عبدهللا عبيدعبدالرحيم عبدهللا عبيدعبدالرحيم عبدهللا عبيد543

15572006/11/14-حاجر الرزيقات- ارمنت - االقصر كارولين عماد شحاتهكارولين عماد شحاتهكارولين عماد شحاته544

441959/12/10-ارمنت- االقصر مصنع السكر بارمنتمصنع السكر بارمنتشركة السكر545

1121980/09/06-ش السوق- ارمنت - االقصر جميل مرسال عبد السيدجميل مرسال عبد السيدصيدلية جميل546

16152006/05/10-ش الوحدة الصحية-الرياينة - ارمنت - االقصر حمدى يوسف خليلحمدى يوسف خليلحمدى يوسف خليل547

4532011/10/12-ساحل الجرف- ارمنت - االقصر احمد محمد رضااحمد محمد رضااحمد محمد رضا548

1751983/10/18-ش البروج- ارمنت - االقصر  محروس عمر محمد  محروس عمر محمد (محروس عمر محمد  )المعلمين 549

21252009/11/03-المحاميد بحرى- ارمنت - االقصر اسامه محمد الصغيراسامه محمد الصغيراسامه محمد الصغير550

2701986/10/07-ش المعهد الدينى- ارمنت - االقصر  احمد عبدالحميد  احمد عبدالحميد (احمد عبدالحميد  )الشاطر 551

18632007/12/30-الديمقراط- ارمنت - االقصر سمير عبدالحميد صديقسمير عبدالحميد صديقسمير عبدالحميد صديق552

3931990/04/30-ش القناه- ارمنت - االقصر ايفيت اسعد اباديرايفيت اسعد اباديرارمنت الجديد553

5422012/11/11-المراعزة- ارمنت - االقصر لمياء عطية السيدلمياء عطية السيدلمياء عطية السيد554

5702013/02/24ارمنت الوابورات- االقصر يوسف عبدالروؤف الزهراء حمدىيوسف عبدالروؤف 555

5652013/03/03-الرزيقات - ارمنت - االقصر وليد محمد عبدالحميدمحمود محمدوليد محمد عبدالحميد556

5812013/05/13-المحاميد قبلى - ارمنت - االقصر هند محمد اسامه محمد هند محمد 557

5922013/06/12-ارمنت  الحيط - االقصر هاله سيدهاله سيدهاله سيد558

5982013/07/22المحاميد قبلى - ارمنت - االقصر دعاء السيد يوسفدعاء السيد يوسفدعاء السيد يوسف559

6042013/08/05ارمنت الحيط- االقصر حسام محمد حارسحسام محمد حارسحسام محمد حارس560

7972000/05/06-شارع بورسعيد- اسنا اسالم عبدالغفار اسالم عبدالغفار اسالم عبدالغفار 561

6031996/07/04-اصفونفاطمه محمد مكىفاطمه محمد مكىفاطمه محمد مكى562

11842004/03/02-اصفون بجوار الشيخ فاطمه محمد مكىسعيد اسماعيل عثمانفاطمة محمد مكى الجديده563

12842004/06/28-طفنيسمحمد مصطفى عوضمحمد مصطفى عوضمحمد مصطفى عوض564

12932004/10/04-النمساابوعوف السيد عبدالقادرمغلقةابوعوف السيد عبدالقادر565

12702004/08/07-ش الشهيد عزالدينمحمود عبدالتوابمحمود عبدالتوابمحمود عبدالتواب566

12642004/07/26-الدير الشرقىزينب المهدى محمد علىزينب المهدى محمد علىزينب المهدى محمد على567

11652003/12/21-قريه باويلمحمد محمود محمد مغازىمغلقةمحمد محمود محمد مغازى568

15132005/11/08-الزنيقهامانى محمد امين الجديدهامانى محمد امين الجديدهامانى محمد امين الجديده569

13112005/09/08-الحميدات شرقسيد محمد سيد الجديدهمغلقةسيد محمد سيد الجديده570

15482005/02/24-المساويهمحمد حسين احمد موسىمحمد حسين احمد موسىمحمد حسين احمد موسى571

15502005/12/31-الحلهعلى ابراهيم محمد عويضهمغلقةعلى ابراهيم محمد عويضه572

15422005/12/20-ش الشهيد عبدالجليل مجاهداحمد حمزه صالح حسناحمد حمزه صالح حسناحمد حمزه صالح حسن573

16332006/07/03-شارع البحراميره نصرالدين سيداميره نصرالدين سيداميره نصرالدين سيد574

16582006/08/14-النجوع بحرىياسر عبدالمنعم محمدياسر عبدالمنعم محمدياسر عبدالمنعم محمد575

16772006/10/15-الفارسيهابوعوف السيد عبدالقادر الجديدهابوعوف السيد عبدالقادر الجديدهابوعوف السيد عبدالقادر الجديده576

17032006/12/10-ش احمد عرابىبطرس سمعان غبلايرمغلقةبطرس سمعان غبلاير577

16032006/04/26-الدير الشرقىحسين محمد النوبىحسين محمد النوبىحسين محمد النوبى578

17352007/02/14-ش النزههحسين محمد النوبى الجديدهحسين محمد النوبى الجديدهحسين محمد النوبى الجديده579

18092007/08/13-طفنيسايليا شكرهللا سيفين غطاسايليا شكرهللا سيفين غطاسايليا شكرهللا سيفين غطاس580

5511994/11/09-النجوع بحرىطارق محمد شعبانمغلقةطارق محمد شعبان581

9012001/08/25-ش الصلحاتطارق محمد شعبان طارق محمد شعبان (الزهراء  )طارق محمد شعبان 582

2441985/10/20-ش احمد عرابىسوزان يوسف سوزان يوسف (المالك  )سوزان يوسف 583

2321985/05/30-ش احمد عرابىناصف حقى ناصف حقى (سان جورج  )ناصف حقى 584

1021980/04/16-ش احمد عرابىناصف حقى عطاهلل  مغلقة(مريم  )ناصف حقى عطاهلل  585

4661991/11/13-النمسامنال فكرى دانيال منال فكرى دانيال (االسعاف  )منال فكرى دانيال 586

4581991/10/20-العضايمهسمير راشدسمير راشد(الحكمة  )سمير راشد عبدالمالك 587

8022000/05/20-كوميرسمير راشد الجديدهمرفت موريس غالىسمير راشد الجديده588

5401994/08/21-كيمان المطاعنةسالم محمد انسمغلقةسالم محمد انس589

12952004/10/10-السنترال الجديدسالم محمد انس سالم محمد انس سالم محمد انس الجديده590

3291988/06/20-اصفونامير زكى فانوسمغلقةامير زكى فانوس 591

6841998/06/14-طفنيسامير زكى فانوسامير زكى فانوسامير زكى فانوس الجديده592

4531991/09/05-ش احمد عرابىمريم ايليا شفيقالفريد اسعد جيمىمريم ايليا شفيق593

5651995/03/08-ش ترعة اصفونعبدالسالم نوراالسالم احمدمغلقةعبدالسالم نوراالسالم احمد594

20612009/06/04-ش بورسعيدمحمود عبدالتواب مغلقةمحمود عبدالتواب الجديده595

20672009/06/29-ش كورنيش النيلاحمد محى  الدين عبدهللامغلقةاحمد محى  الدين عبدهللا596

20822009/08/06-قرية الشيخ احود- العزيزه فايزه احمد بسطاوىمغلقةفايزه احمد بسطاوى597

20802009/08/04-نجع الفوال- الدير الشرقى احمد عبدالستار محمداحمد عبدالستار محمداحمد عبدالستار محمد598
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21412009/12/13-كوميراحمد عبدالفتاح ابوالمجداحمد عبدالفتاح ابوالمجداحمد عبدالفتاح ابوالمجد599

20952009/09/08-طفنيس المطاعنةداود يسى نصيفداود يسى نصيفداود يسى نصيف600

20892009/09/24-ش جسر السيالهفاتن محمد ماهر مغلقةفاتن محمد ماهر الجديده601

21092009/10/15-خلف مستشفى الرمد- اسنا عبدالسالم نوراالسالم عبدالسالم نوراالسالم عبدالسالم نوراالسالم 602

20842009/08/17-نجع الشيخ فيصل- اسنا زينب  المهدى محمد زينب  المهدى محمد زينب  المهدى محمد على الجديدة603

21172009/10/19-باويل- النجوع قبلى - اسنا محمد محمود محمد محمد محمود محمد محمد محمود محمد مغازى الجديده604

16262006/06/04-ش السنترال الجديد- اسنا محمد زين العابدين بدرىمحمد زين العابدين بدرىمحمد زين العابدين بدرى605

21162009/11/11-نجع الشيخ فيصل- ش الموردة - اسنا منى ماهر جادالربخالد عبدهللا بدرمنى ماهر جادالرب606

15772006/03/06-ش السعودية- اسنا خالد عبدالحميد اسماعيلدعاء احمد كاملخالد عبدالحميد اسماعيل607

21262009/11/08-ش البحر بجوار بنك مصر- اسنا الحسن محمد عبدالعزيزمغلقةالحسن محمد عبدالعزيز الجديدة608

21042009/09/29-عزبة العبابدة- زرنيخ - اسنا انتصار الضوى عبدهللاانتصار الضوى عبدهللاانتصار الضوى عبدهللا609

21472009/12/23-ش الشيخ فيصل- اسنا عماد عبد الستار محمدمغلقةعماد عبد الستار محمد610

19322008/05/19-الدير الشرقى- اسنا منال عزت منال عزت منال عزت رياض الجديده611

21482010/01/04-مجمع الرى- اسنا مغلقةالجمعية الخيرية للخدمات االجتماعية612

17672007/05/02-شرق اسنا- الحله - اسنا على ابراهيم مغلقةعلى ابراهيم محمد الجديده613

3001987/11/07-شارع احمد عرابى سوزان يوسف بيتر كمال يوسف(سوزان يوسف  )صيدلية سانتا ماريا 614

11452003/11/11-شارع احمد عرابى ينى مخالى ينىينى مخالى ينىينى مخالى ينى615

6161996/11/16-اصفونمحمد كمال المأمونمغلقةمحمد كمال المأمون616

8472001/01/28-الدير شرق- اسنا طه محمد عيد سيدطه محمد عيد سيدطه محمد عيد سيد617

6861998/06/20-شارع احمد عرابى- االقصر نيفين جميل فامممدوح مجدى فيليبنيفين جميل فام618

10112002/10/14-القرايا- اسنا ياسين على موسىابراهيم مصباحياسين على موسى619

9852002/08/12-شارع السكرية- اسنا احمد محى الدين احمد محى الدين احمد محى الدين عبدهللا620

8382000/12/06-شارع الدالى- اسنا احمد رجب احمد رجب احمد رجب امين621

3711989/11/06-طفنيس- اسنا زينب العابدين البدرىزينب العابدين البدرىزينب العابدين البدرى622

741978/09/12-ش البحر- اسنا صموئيل عزيز ميخائيلصموئيل عزيز ميخائيلااليمان623

10632003/05/04-عزبة الخزان- اصفون - اسنا اشرف محمد مكىاشرف محمد مكىاشرف محمد احمد مكى الجديده624

52851993/12/05-الشغب- اسنا مصطفى عبدالرحيم سعدمصطفى عبدالرحيم سعدالنور المحمدى625

5471994/08/04-طفنيس- اسنا زينب العابدين البدرى مغلقةزينب العابدين البدرى الجديده626

5601995/03/07-ش مكتب الصحة- اسنا بلقيس يوسف عبدالدايمبلقيس يوسف عبدالدايمبلقيس يوسف عبدالدايم627

5951996/03/24-الشغب- اسنا سيد محمد سيد علىسيد محمد سيد علىسيد محمد سيد على628

8652008/02/01-الدير شرق- اسنا حنان عبدالنبى حسنينحنان عبدالنبى حسنينحنان عبدالنبى حسنين629

1882008/01/28-ش الرحمه- اسنا الطيب مصطفى حسن حامدمغلقةالطيب مصطفى حسن حامد630

18612007/12/31-عزبة الخزان- ترعة اصفون - اسنا ايمان حامد حسن حسينايمان حامد حسن حسينايمان حامد حسن حسين631

18682008/01/14-ش االسطبل- اسنا نعمه عبدالكريم النوبىمغلقةنعمه عبدالكريم النوبى632

18372007/11/08-عزبة الخزان- اصفون - اسنا ارميا فوزى حناارميا فوزى حناارميا فوزى حنا633

17792007/06/13-المعال- اسنا ينى مخالى ينى الجديدهمغلقةينى مخالى ينى الجديده634

3162004/11/07-الدير شرق- اسنا طه محمد عيد سيد الجديدهمغلقةطه محمد عيد سيد الجديده635

14192005/05/09-القرايا- اسنا  مريم عبدالتواب محمد مكىمغلقةمريم عبدالتواب محمد مكى636

14152005/04/26-سطيح- اسنا امانى محمد امين الضوىمغلقةامانى محمد امين الضوى637

14352005/06/15-كيمان المطاعنة- اسنا احمد سعد احمد الجديدهمغلقةاحمد سعد احمد الجديده638

14712005/08/14-الشغب- اسنا محمود عثمان محمد عثمانمحمود عثمان محمد عثمانمحمود عثمان محمد عثمان639

15142005/11/08-ش بورسعيد- اسنا محمد عبدالغنى عبدالفتاحمحمد عبدالغنى عبدالفتاحمحمد عبدالغنى عبدالفتاح640

15162005/11/14-3توماس - اسنا احمد سميح سيد عباسمغلقةاحمد سميح سيد عباس641

10752003/05/31-الكالبية شرق- اسنا فاتن محمد عبدالصبور عبدالرحيمفاتن محمد عبدالصبور عبدالرحيمفاتن محمد عبدالصبور عبدالرحيم642

10822003/06/22-المنشية- اسنا احمد سراج الدين محمداحمد سراج الدين محمداحمد سراج الدين محمد643

10992002/08/03-ش المخبز متفرع من ش البحر- اسنا سعد عبدالستار علىسعد عبدالستار علىسعد عبدالستار على644

10872003/06/30-المطاعنة- الكيمان - اسنا رزق صدقى زكىرزق صدقى زكىرزق صدقى زكى645

11362003/10/21-ش البحر-  اسنا احمد الطيب محمداحمد الطيب محمداحمد الطيب محمد646

11612003/12/07-ش احمد عرابى حاره النخيل- اسنا دعاء مصطفى عبدالبردعاء مصطفى عبدالبردعاء مصطفى عبدالبر647

13092004/10/30-الدير شرق- اسنا احمد محمد على جبريلاسامه كامل سليماحمد محمد على جبريل648

12892004/09/26-القرايا- اسنا حافظ خضرى محمد الجديدهمغلقةحافظ خضرى محمد الجديده649

13012004/10/18-ترعة اصفون - اسنا بنيامين برسوم عبدالمسيحبنيامين برسوم عبدالمسيحبنيامين برسوم عبدالمسيح650

13302004/02/06-الدير شرق- اسنا محمد على ذو الغفارمحمد على ذو الغفارمحمد على ذو الغفار651

20142008/12/17-القرايا- اسنا عال مصطفى امين الجديدهعال مصطفى امين الجديدهعال مصطفى امين الجديده652

20132008/12/17-الغريرة- اسنا نعمه ذكرى فخورىديفيد صفوت ظريفنعمه ذكرى فخورى653

20102008/12/03-ش الرحمة- اسنا الطيب مصطفى حسن الجديدهمحمد النوبى ناصرالطيب مصطفى حسن الجديده654

20092008/12/03-جسر السيالة- اسنا احمد بدوى انور الجديدهمصطفى محمود عبدالمتعالاحمد بدوى انور الجديده655

20052008/11/26-جزيرة راجح- اسنا منال فكرى دانيال الجديده ماريانا نبيل حكيممنال فكرى دانيال الجديده 656

19812008/09/10-الدقيره- اسنا ارميا فوزى حنا الجديدهمغلقةارميا فوزى حنا الجديده657

19552008/07/09-الدير شرق- اسنا محمد عبدالعال احمدمحمد مرتضى  عبدهللامحمد عبدالعال احمد658
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19352008/05/19-ترعة ناصر- اسنا محمد العربى يحيى عبدالرحمنمغلقةمحمد العربى يحيى عبدالرحمن659

19082008/03/31-المطاعنة- الكيمان - اسنا منى ماهر جادالربمغلقةمنى ماهر جادالرب660

18582007/12/04-اصفون- اسنا على محمود محمد مدنىمغلقةعلى محمود محمد مدنى661

17312008/02/14-بجوار التامينات- اسنا بهاء الدين انور عبدالراضى الجديدهمريم عبدالتواب محمدبهاء الدين انور عبدالراضى الجديده662

8142000/07/16-ش الشيخ فضيل- اسنا عبدالعليم عبدالجيد عبدالراضىعبدالعليم عبدالجيد عبدالراضىعبدالعليم عبدالجيد عبدالراضى663

9872002/08/13-النواحى- اسنا خالد السيد عبدالحليمخالد السيد عبدالحليمخالد السيد عبدالحليم664

6951998/08/05-ش متفرع من ش احمد عرابى- اسنا فاطمه محمد حسن محمودفاطمه محمد حسن محمودفاطمه محمد حسن محمود665

6801998/05/17-الحله- اسنا عبدهللا عبدالفضيل عبدهللاعبدهللا عبدالفضيل عبدهللاعبدهللا عبدالفضيل عبدهللا666

2711986/10/05-ش النزهه- اسنا فادية هاشمفادية هاشمطارق667

2791987/01/04-ش النزهه- اسنا المحبةجوزيف وليمالمحبة668

3201988/04/18-ش الراهبات- عزبة الطيب - اسنا مارى نسيم رياضمارى نسيم رياضاالمل669

3211988/04/26-جمعية تحفيظ القرأن- اسنا عادل عبدالرحمنعادل عبدالرحمناالسالم670

11771949/03/28-ش البحر-اسنا نعيم صديق متاؤسنعيم صديق متاؤساالمانة671

6751998/03/19-ش الرحمة امام المعهد الدينى- اسنا ماهر سعدهللاماهر سعدهللاوفاء عبدالمنعم محمد672

5011992/11/15-ش الرحمة - اسنا حسن محمد حسن حسن محمد حسن ام النور673

8632001/04/21-ش المركز- اسنا حسن محمد حسن عبادىحسن محمد حسن عبادىحسن محمد حسن عبادى674

9892009/12/10-القرايا- اسنا الحسينى مصطفى الحسينى مصطفى الحسينى مصطفى الجديده675

11322003/10/13-ش الصيانة- اسنا الحسينى مصطفى حسن مغلقةالحسينى مصطفى حسن على676

8862001/06/30-الدير شرق- اسنا سيد على سالم سيد على سالم سيد على سالم الجديده677

9672002/07/02-الحله- اسنا عفاف سعيد احمدعفاف سعيد احمدعفاف سعيد احمد678

1097-القرايا- اسنا محمد عبدالغنى عبدالفتاحمحمد عبدالغنى عبدالفتاحمحمد عبدالغنى عبدالفتاح679

7491999/08/01-المساوية- اسنا هانى محمد احمدهانى محمد احمدهانى محمد احمد680

5991996/05/21-ش جسر السياله- اسنا عمار محمد االمير محمودعمار محمد االمير محمودعمار محمد االمير محمود681

6591997/05/21-كيمان المطاعنة- اسنا شنودة ايليا شفيقشنودة ايليا شفيقشنودة ايليا شفيق682

6631997/10/15-ش جسر السياله- اسنا احمد عبدالغفار جاللاحمد عبدالغفار جاللاحمد عبدالغفار جالل683

7231999/01/02-ش سعد زغلول- اسنا نرمين ارنست عويضهنرمين ارنست عويضهنرمين ارنست عويضه684

8992001/08/05-ش الصلحات- اسنا عبدالشكوى محمد الصادقعبدالشكوى محمد الصادقعبدالشكوى محمد الصادق685

8082000/06/19-الزنيقة- اسنا احمد عبداللطيف عبدالجليلاحمد عبداللطيف عبدالجليلاحمد عبداللطيف عبدالجليل686

7912000/04/19-الدبابية- اسنا محمود احمد صالحمحمود احمد صالحمحمود احمد صالح687

61998/06/12-المساكن الشعبيه ش القنصل المتفرع من ش احمد عرابى- اسنا الفاتح فاضلالفاتح فاضلالشعب688

1601997/06/17-ش المعبد- اسنا عطية عبدالحميدعطية عبدالحميد(عطية عبدالحميد حافظ  )الشفا 689

481977/03/17-ش احمد عرابى حاره النخيل- اسنا حافظ خضرىحافظ خضرى(حافظ خضرى  )الطيب 690

601977/10/02-ش احمد عرابى حاره النخيل- اسنا عادل غالى اسكندرعادل غالى اسكندر(عادل غالى اسكندر  )عادل  691

3682010/07/06-ش البحر- اسنا عبدالحميد محمد عبدالحميدمحمد النوبى ناصرعبدالحميد محمد عبدالحميد692

3662010/07/05-ساحل القرايا- اسنا نجالء احمد محمود ابراهيماحمد عبدهللا عبدالسميعنجالء احمد محمود ابراهيم693

3672010/07/06-ش طراد النيل- اسنا بلقيس يوسف عبدالدايماحمد محمد على جبريلبلقيس يوسف عبدالدايم694

3642010/07/04-ش الشيخ فضيل- اسنا دعاء محمد احمد مكىدعاء محمد احمد مكىدعاء محمد احمد مكى695

3652010/07/04-عزبة صقر- اسنا ابراهيم مصطفى محمد علىابراهيم مصطفى محمد علىابراهيم مصطفى محمد على696

3732010/07/20-المطاعنة- اسنا احمد صبرى محمد احمدمغلقةاحمد صبرى محمد احمد697

3722010/07/20-الشغب- اسنا محمود عبدالناصرمغلقةمحمود عبدالناصر698

3762010/08/10-الزنيقة- اصفون - اسنا احمد محمد يوسفمغلقةاحمد محمد يوسف699

3682010/07/06-ش البحر- اسنا عبدالحميد محمد مغلقةعبدالحميد محمد 700

3772010/08/10-اصفون  - اسنا والء مصطفى سيدمغلقةوالء مصطفى سيد701

3752010/07/27-الغريرة- اسنا محمد احمد مصطفىمغلقةمحمد احمد مصطفى702

3742010/07/27-الدير الشرقى- اسنا سيد على سالم  مغلقةسيد على سالم  703

3712010/07/18-حى السيالة- اسنا احمد بدوى ابوزيدمصطفى محمود عبدالمتعالاحمد بدوى ابوزيد704

3802010/08/10-المساويه- اسنا شيماء عيسى ربيعنعمه محمود محمدشيماء عيسى ربيع705

4952012/05/28-المطاعنة- اسنا صفاء محمد امينشنودة ايليا شفيقصفاء محمد امين706

4812012/03/22-اصفون  بحرى - اسنا امير زكى فانوسامير زكى فانوسامير زكى فانوس707

4882012/04/24-العضايمة- اسنا دعاء عبدالسالم محمدمغلقةدعاء عبدالسالم محمد708

4972012/05/15-عزية العبابدة- اسنا محمد راشد سنجابمغلقةمحمد راشد سنجاب709

4272011/09/28-العضايمة- اسنا محمد حسين جادمغلقةمحمد حسين جاد710

4502011/04/28-الفارسية- اسنا نعمه عبدالكريممغلقةنعمه عبدالكريم711

4242011/03/13-النجوع بحرى- اسنا النوبى على يونسالنوبى على يونسالنوبى على يونس712

4142011/03/13-العضايمة- اسنا داود يسى نصيفيوسف محمد ابراهيمداود يسى نصيف713

4462011/01/13-ش طراد النيل- اسنا محمد جاد بدرىمغلقةمحمد جاد بدرى714

5462011/11/29-كيمان المطاعنة- اسنا هناء احمد علىمغلقةهناء احمد على715

4922012/10/21-اصفون- اسنا عالء احمد محمدمحمد سامى محمدعالء احمد محمد716

5432012/11/20-نجع ابوحميد- اسنا رحاب حافظ خضرىرحاب حافظرحاب حافظ خضرى717

5452012/11/29-طفنيس المطاعنة- اسنا حمدى احمد محمودمغلقةحمدى احمد محمود718
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5442012/11/29-الحميدات شرق- اسنا احمد حسن فهمىمغلقةاحمد حسن فهمى719

5182012/08/26-عزبة باويل- اسنا اسراء عباسحفنى محمد عبدالحميداسراء عباس720

5472012/11/29-طفنيس- اسنا اسماعيل سيد عيدامانى محمد اميناسماعيل سيد عيد721

5471994/10/04-طفنيس- اسنا زين العابدين الجديدةمغلقةزين العابدين الجديدة722

3982010/12/05-كيمان المطاعنة- اسنا محمد احمد محمد ابوالوفامغلقةمحمد احمد محمد ابوالوفا723

5142012/07/17-ترعة ناصر- اسنا محمد العربى يحيى محمد العربى يحيى محمد العربى يحيى 724

5212012/08/30-عزبة سلمان- اسنا احمد جابر محمداحمد جابر محمداحمد جابر محمد725

5112012/07/12-ش الرحمة- القرايا - اسنا مريم عبدالتواب مريم عبدالتواب مريم عبدالتواب 726

5222012/08/30-سطيح- اسنا حسن محمد امينمغلقةحسن محمد امين727

5172012/08/05-النجوع بحرى- اسنا نشوى ابراهيم عبدالمنعمنشوى ابراهيم عبدالمنعمنشوى ابراهيم عبدالمنعم728

5062012/09/05-ش كورنيش اليل- اسنا محمد عبدالمحسن محمد النوبى ناصر محمد عبدالمحسن الجديدة729

5242012/09/16-الدبابية- اسنا احمد عبدالمعطىاحمد عبدالمعطىاحمد عبدالمعطى730

5202012/08/26-ش ترعة اصفون- اسنا محمد حسنى محمدمحمد حسنى محمدمحمد حسنى محمد731

5262012/09/13-الشغب- اسنا احمد الصادق احمدمغلقةاحمد الصادق احمد732

5272012/09/16-الحميدات شرق- اسنا حاتم محمد احمدمغلقةحاتم محمد احمد733

3882010/09/26-النمسا- اسنا شيماء عيسى ربيعمغلقةشيماء عيسى ربيع734

5252012/09/10-1توماس - اسنا خالد محمد كمالخالد محمد كمالخالد محمد كمال735

5282012/09/18-نجع البراكين- النمسا - اسنا عال مصطفى امين عال مصطفى امين عال مصطفى امين 736

5302012/09/24-الكالبية- اسنا عالء الدين السيد متولىعالء الدين السيد متولىعالء الدين السيد متولى737

5142012/07/17-ترعة ناصر- اسنا محمد العربى يحيىمغلقةمحمد العربى يحيى738

4252011/04/28-الجوايدة- اسنا محمد توفيق سليممحمد توفيق سليممحمد توفيق سليم739

5382012/10/21-الدير لشرقى- اسنا خالد محمد كمال الدينطه محمد عيد سيدخالد محمد كمال الدين740

5362012/10/11-وابورات المطاعنة- اسنا عمر توفيق الصادق شعيبعمار محمد االمير محمودعمر توفيق الصادق شعيب741

4682012/01/24-كورنيش النيل- اسنا سحر يونس محمد احمدمغلقةسحر يونس محمد احمد742

5402012/10/30-نجع غريب- اسنا عمر توفيق الصادقحاتم محمد احمدعمر الجديدة743

4562010/10/10-المعال- اسنا احمد صبرى محمد احمدمغلقةاحمد صبرى الجديدة744

4912012/05/10-اصفون- اسنا فاطمة الزهراء احمد سيد محمدفاطمة الزهراء 745

13112011/06/12-الحميدات شرق- اسنا محمود احمد عمر الجديدةمغلقةمحمود احمد عمر الجديدة746

4032011/01/16-الحميدات شرق- اسنا احمد محمد احمد محمدمغلقةاحمد محمد احمد محمد747

4482011/09/26-ش احمد عرابى - اسنا حفنى محمد عبدالحميدمغلقةحفنى محمد عبدالحميد748

4552011/10/16-الدير شرق- اسنا حنان عبدالنبى مغلقةحنان عبدالنبى 749

4332011/07/11-ش مدرسة التجارة- اسنا محمد عبدالمحسن مغلقةمحمد عبدالمحسن 750

4582011/11/01-ش السعودية- اسنا مينا االمير روفائيلمغلقةمينا االمير روفائيل751

4742012/02/20-ش طراد النيل- اسنا فايزة احمد بسطاوىمغلقةفايزة احمد بسطاوى752

5072012/06/28-عزبة مروان- اسنا احمد صالح سلمانمغلقةاحمد صالح سلمان753

4022011/01/16-الدير شرق- اسنا اسامة رمضان عبدالفتاحمغلقةاسامة رمضان عبدالفتاح754

4042011/01/18-ش جسر السياله- اسنا اسامة رمضان عبدالفتاحمغلقةاسامة رمضان عبدالفتاح755

3682012/02/26-ش البحر- اسنا عبدالحميد محمد عبدالحميدمغلقةعبدالحميد محمد عبدالحميد756

4402011/04/07-القرايا- اسنا فاطمه عبدربه محمدمغلقةفاطمه عبدربه محمد757

4772012/02/28-اصفون- اسنا محمد سامى محمدمغلقةمحمد سامى محمد758

16032011/12/08-الدير شرق- اسنا احمد عبدالحارث سيدمغلقةاحمد عبدالحارث سيد759

3932010/11/07-الدير شرق- اسنا احمد محمد على جبريلمغلقةاحمد محمد على جبريل760

4802012/03/15-النجوع بحرى- اسنا عبير احمد عبدالحميدمغلقةعبير احمد عبدالحميد761

4762012/02/28-الشغب- اسنا عبدالناصر محمدمغلقةعبدالناصر محمد762

4792012/03/14-الدير شرق- اسنا حمدى احمد محمودمغلقةحمدى احمد محمود763

4732012/02/28-طفنيس المطاعنة- اسنا حسن محمد امينمغلقةحسن محمد امين764

4842012/04/01-ش بورسعيد- اسنا دعاء احمد حنفىمغلقةدعاء احمد حنفى765

4492011/09/28-عزبة سلمان- اسنا منار يوسف محمودمغلقةمنار يوسف محمود766

4592011/11/01-جزيرة راجح- اسنا محمد عبدالصمد احمد جالل محمدمحمد عبدالصمد الجديدة767

3902011/01/16-اسنا طفنيس المطاعنةمحمد عبدالصمد محمود مهدى محمودمحمد عبدالصمد 768

6112013/08/20المطاعنه- طفنيس - اسنا - االقصر عامر محمد احمدمغلقةعامر محمد احمد769

5942013/06/12اصفون- اسنا - االقصر ريم احمد محمدمغلقةريم احمد محمد770

6032013/08/05طفنيس - اسنا - االقصر محمد مصطفىمحمد النوبى ناصرمحمد مصطفى حسين771

5972013/07/08النجوع بحرى-  اسنا -االقصر محمد جاد الربمغلقةمحمد جاد الرب772

6012013/07/22النجوع بحرى- اسنا - االقصر مينا جميلامير ذكى فانوسمينا جميل حليم773

5912013/06/12قرية نجع العرب- اسنا -االقصر ساره السيدمغلقةساره السيد مصطفى774

5892013/06/03طريق الشيخ سعد-  اسنا -االقصر اميره محسبمغلقةاميره محسب عبدهللا775

5882013/06/03طريق الشيخ سعد-  اسنا - االقصر مصطفى محمود عبدالمتعالمصطفى محمود عبدالمتعالمصطفى محمود الجديده776

5852013/05/20-الدير الشرقى- اسنا - االقصر منال عزت مغلقةمنال عزت رياض الجديده777

5862013/05/27الدير الشرقى- اسنا - االقصر سميه احمدمغلقةسميه احمد رشيدى778

5842013/05/20ش متفرع من جسر الرحمه- اسنا - االقصر النبوى ابوالحجاجمغلقةالنبوى الجديدة779

5802013/04/16طريق الرحمه- اسنا - االقصر منار عبدالروؤفمغلقةمنار عبدالروؤف780

5772013/04/07الشغب- اسنا - االقصر احمد الصادق مغلقةاحمد الصادق الجديده781
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5782013/04/07اصفون- اسنا - االقصر محمد مصطفى حسينمغلقةمحمد مصطفى حسين782

5792013/04/14النميرات- النمسا - اسنا - االقصر دعاء احمد محمودمغلقةدعاء احمد محمود783

5762013/03/31ش جسر السياله- اسنا - االقصر بيتر زكريا مجلعمغلقةبيتر زكريا مجلع784

5732013/03/17ش مصطفى كامل- اسنا - االقصر فاطمه محمد بسطاوىمغلقةفاطمه محمد بسطاوى785

5722013/03/17حاجر النمسا- اسنا - االقصر طه عبدالمطلب متولىمغلقةطه الجديده786

5752013/03/31القرايا- اسنا - االقصر دعاء احمد محمودمغلقةدعاء احمد الجديده787

5712013/03/05ش جسر السياله- اسنا - االقصر هبه مصطفى عبدالرحمنمغلقةهبه مصطفى عبدالرحمن788

5692013/02/24القرايا- اسنا - االقصر فاطمه عبدربه محمدمغلقةفاطمه عبدربه محمد789

5682013/02/19الدبابيه- اسنا - االقصر صفاء محمد جمعهمغلقةصفاء محمد جمعه790

5662013/02/19ش جسر السياله- اسنا - االقصر منه هللا عبدالوهابمغلقةمنه هللا عبدالوهاب791

5722013/03/05حاجر العضايمه- اسنا - االقصر اسالم احمد احمدمغلقةاسالم احمد احمد792

5602013/01/20الدير- اسنا - االقصر مصطفى محمود عبدالمتعالمغلقةمصطفى محمود عبدالمتعال793

5572013/01/08كيمان- عزبة البرج - اسنا - االقصر محمد حسين جادعماد عبدالستارمحمد حسين جاد794

5592012/01/13ش الرحمه- اسنا - االقصر منى محفوظ منصورمغلقةمنى محفوظ منصور795

5512012/12/12المطاعنه- طفنيس - اسنا - االقصر احمد عبدالحارسمغلقةاحمد عبدالحارس796

5552012/12/16القرايا- اسنا - االقصر احمد سعدالدين محمد سلمانمغلقةاحمد سعدالدين الجديدة797

5532012/12/12الغريره- اسنا - االقصر شيماء ذكى محمدمغلقةشيماء ذكى محمد798

5472012/11/29طفنيس- اسنا - االقصر اسماعيل سيد عبدالرحمنمغلقةاسماعيل سيد عبدالرحمن799


