السن

الرقم القومى

العنوان

م

االسم كامال

1

مؤمن احمد خضر عبد القادر صالح

28512280300051 31

2

أحمد إبراهٌم أحمد حسن أحمد

28402110300332 33

3

عمرو محمد محمد احمد

29010130300272 27

32المنطقه السادسة المناخ بورسعٌد

4

احمد ابو المعاطً محمود علً

28609050300251 30

عمر بن عبد العزٌز الزهور -بورسعٌد 58

01200128356

5

ابراهٌم محمد حسن محمد جالل

28212190300075 34

شارع  99وابو الحسن  -حً العرب

0663229992

01277869977

6

هانً كامل علً القرموطً

٢٨٣٠٣١٣٠٣٠٠٢١٧ ٣٤

حً الضواحً زمزم عناره٢٢شقه٤

٠٦٦٣٤١٦٦٦٩

٠١٢٢٢٣٣٤١١٣

قسم بناء

7

كرٌم الدسوقى الدسوقى متولى فرج

29009080300391 26

مساكن عمر بن عبد العزٌز عمارة  57أ شقه 3

0663643108

01288071109

قسم بناء

8

هانى الزغبى محمد ابراهٌم راضوان

29007190300173 26

كى الزهور خالد ابن الولٌد عمارة 87ب ش 13

01111923147

01111923147

قسم بناء

9

محمد صالح السٌد السٌد الزٌنً

29407110300311 22

بورسعٌد  -المناخ  -شارع الزاوٌه ورقم 6

3601152 066

01225528154

قسم بناء

عمر عبد العزٌز .ع .99/ش5/

01226157931

01202361211

قسم بناء معمارى

3720886

01202609773

قسم بناء معمارى

01228542412

قسم بناء معمارى
قسم بناء معمارى
قسم بناء معمارى

بورفؤاد مساكن حً الشرق بجوار مسجد
الشعراوي مدخل  6الدور  3شقه 6
محافظة بورسعٌد حى الضواحى مساكن اإلسراء
عمارة  32شقة 15

رقم التلٌفون

رقم المحمول

نوع المؤهل

0663450040

01111155965

قسم بناء

0

01201061156

قسم بناء

01272028744

01272028744

قسم بناء

01200128364

قسم بناء
قسم بناء

10

جمال محمود مصطفً مصطفً محمد بدٌر 29511060300091 22

11

محمد أحمد عبد الرازق محمد رضوان

29112030300299 26

السٌد متولى الضواحً بورسعٌد 58

12

جالل الحسٌنى السباعى جاد جمعة

28901070300276 30

عمر بن الخطاب ع  22ش 7

01283912522

13

عمرو محمد محمد على الصٌاد

28309090300331 34

الزهورمساكن الصفوه عماره10شقه4

الٌوجد

01274402681

14

احمد محمد ٌونس محمد عبد هللا

28912260300177 27

عمر عبد العزٌز عماره 41ب شفه 10

0663656287

01223833001

15

رجب عطا توفٌق خلٌل

28703130300193 30

16

محمد سالم محمد سالم حسن

29006240300211 27

17

محمد عزت عبد الحمٌد حسن مجاهد

٢٨٥٠٣٢٩٠٣٠٠١٧٤ ٣٢

بورسعٌد الزهور خالدبن الولٌد عماره 30أ شقه
20
بورسعٌد حً الضوحً مساكن فاطمة الزهراء
عمارة  68شقة 8
السالم الجدٌد عماره ١٠٦شقه  ٣الدور الرابع

.01210066676
0663648639

 01222242345معماري
قسم بناء

ال ٌوجد

01009048598

قسم بناء معماري

٠٦٦٣٧٤١٤١٥

٠١٢١٢٤١٦٣٧١

قسم بناء معماري

18

معتز باهلل محمد فؤاد اسماعٌل طنطاوي

28802020300277 29

بورسعٌد  -حً الزهور  -مساكن عمر بن عبد
العزٌز ع  102ب شقة 8

0663639576

01223695156

قسم بناء معماري

19

معتز حسٌن بكر عابدٌن

28819040300096 29

مساكن الصفوه ع  5ش 8

0663645111

01008697307

قسم بناء معماري

20

أحمد السٌد العربى أحمد طه العفنى

28410120300279 33

المنطقه الثامنه المناخ بورسعٌد 15

01222928507

01222928507

قسم بناء معماري

21

محمود مسعد محمود احمد رضوان

29103220300211 26

حى المناخ عمارة  56المنطقة التامنة

01229903259

01229903259

قسم بناء معماري

22

كرٌم العربً إسماعٌل عبد العزٌز

29309290300436 23

بورسعٌد الزهور عمر بن عبد العزٌز ع 14أ
ش 11

0663621372

01201440984

قسم بناء معماري

23

احمد محمد احمد عبد الرازق

29009150300254 26

الزهور عمر بن عبد العزٌز /عمارة  58أ

ال ٌوجد

01227345262

قسم بناء معماري

24

عبد العال عادل أحمد محمود

 29سنة28802100300251

عمر بن عبد العزٌز ع  39ب ش 1

بناء معماري
01224681756
قسم
- 01110051520
01220733172

25

كرٌم السٌد أحمد شحاته

29110020300115 26

بالل بن رباح عماره  8شقه 9

بناء معماري
01278111466
قسم
- 01010980610
0663626660

26

كرٌم محمد محمود التمٌمى الزغبى

29007200300096 26

بالل بن رباح 39ب شقه  17الزهور بورسعٌد

01205055353

01205055353

قسم بناء معماري

27

محمد مسعد ٌوسف محمد المصرى

28601310300135 31

المنطقه الخامسه ع 63ش 2

3240998

01065249843

قسم بناء معماري

0663631302

01205262707

قسم بناء معماري

٠١٢٢٤٤١٤٩٢٧

٠١٢١٠٥١٠٨٤٧

قسم بناء معماري

0663636647

01225528712

قسم بناء معماري

01279591381

01286844294

قسم بناء معماري

0663203195

01289289185

قسم بناء معماري

01224588317

01000433799

قسم بناء معماري

01212837830

قسم بناء معماري

01202103631

قسم بناء معماري

المروه عماره  80شقه 11امام كلٌه الدراسات
االسالمٌه
الزهور مساكن عمر بن الخطاب عماره
١١٤شقه١٦بورسعٌد

28

محمد محمود محمد عبد الحمٌد الرزاز  34سنه28301240300279

29

عبد الرحمن محمد احمد اسماعٌل بحٌرى

٢٩٣٠٨٢٩٠٣٠٠١٥٤ ٢٤

30

هادى مسعدمحمدمحمود

28501160300315 32

31

محمود فتحى عبدالباقى محمد ضٌف

28909100300277 28

32

محمد ٌسرى محمد على حسن

29204260300257 24

33

طارق محمد السٌد أبو العال

28501210300273 32

بورسعٌد  -شارع النٌل والمقدس العرب

34

عمرو السٌد ابراهٌم عمر القاضى

29310150300116 23

أ عمر بن عبد العزٌز الزهور بورسعٌد 29

0663621067

35

محمد أحمد محمد أحمد صدٌق

29409190300271 22

حً الزهور _عمر بن عبد العزٌز العادي عمارة
 69أ شقه 16

3655172/ 066

بورسعٌدأمل الزهور عمارة  23شقة 4
عمر بن الخطاب شقة  24حى الزهور 146
محافظة بورسعٌد
عمرو بن العاص عمارة (29أ) شقة  18حى
الزهور -ببورسعٌد

36

عالء علً كامل محمد العراقً

٢٨٣٠٥٢٦٠٣٠٠١١٤ ٣٣

خالد ابن الولٌد عمارة٨٧أ شقه ١

٠٦٦٣٦٤٢٢٩٥

٠١٢٧٤٨٥٠٢٤٧

قسم بناء معماري

37

احمد محمد حسن علً ابوالنصر

28709180300354 29

بو فؤاد شارع التأمٌن وٌ22ولٌو

01211364234

01094090328

قسم بناء معماري

بورسعٌد حً الضواحً القابوطً شارع عاطف
السادات خلف الحذب الوطنً

0663730324

01229235082

قسم بناء معماري

مساكن الحرٌه عماره  ٣٤شقه١٤

٠٦٦٣٢٢٤١٧١

٠١٢٢٣٣٩٩٦٣٤

قسم بناء معماري

01212966794

01211895335

قسم بناء معماري

0

01288640842

قسم بناء معماري

38

عبد الرحمن شحاته احمد توفٌق علً سلٌمان 29406020300138 22

39

احمد علً عً الدسوقً سلٌم

٢٨٤٠٢٢٨٠٣٠٠١٩١ ٣٣

40

عادل محمد كامل معروف محمد

28408170300399 32

41

اسالم طارق محمد محمد اسماعٌل السحراوي 29701030300111 20

42

29411260300198 22

محمود ابو المعاطى خلٌفةابو زٌد محمد

حى الضواحً مساكن فاطمه الزهراء عمارة 7
شقه 11
بورسعٌد  -حً الزهور  -عمرو بن العاص ع 21
ب شقة 11
السالم تملٌك  -عمارة ( - )1شقة ( - )2المناخ -
بورسعٌد

0663736187

 01225087883قسم بناء و تشطٌبات

علی ابن ابن طالب ع28ش22

01220157345

01220157345

قسم بناء وتشطٌبات

01203719946

01203719946

قسم بناء وتشطٌبات

01280159694

قسم بناء وتشطٌبات
قسم بناء وتشطٌبات

43

احمد جمال عبد الناصر السٌد احمد هرٌسه 28707200300271 29

44

كرٌم زٌن العابدٌن حسن الشاعر

29503180300253 22

بورسعٌد  -حى الزهور  -م عمر بن الخطاب
(الزلط) ع 46ج شقة 9

45

مالك فلوته حكٌم

29406070300171 23

15أ خالد بن الولٌد_الزهور_بورسعٌد

0663626584

46

محمد فوزي محمدٌن علً

٢٩٣٠٤٢٥٠٣٠٠٠٩١ ٢٤

خالد بن الولٌد عماره ٩٥أ شقه ٧

٠٦٦٣٦١٨٤٣١

٠١٢٨٠١٢٠٨٤١

47

مصطفً نصر ابراهٌم محمد الطرابٌلً

29503080300213 22

بورسعٌد حً الزهور منطقه عمرو بن العاص
عماره 59ا شقه 17

0663632091

01201832162

قسم بناء وتشطٌبات

48

خالد رضا عطٌه الغهرى المرسى

29005230300152 26

مساكن خالد بن الولٌد عمارة  111شقه 5

01273178963

01273178963

قسم بناء وتشطٌبات

49

محمد طارق محمد محمد العٌسوى

29402210300171 23

بورسعٌد الزهور عمر بن عبد العزٌز عماره 21
شقه 20

0663632280

01204742565

قسم بناء وتشطٌبات

50

كرٌم محمد محمد حامد ٌوسف الفقى

29306130300317 24

مساكن المروه الزهور  -بورسعٌد 97

01228632973

 01279976139قسم بناء وتشطٌبات

51

محمد محمد ثابت حمزاوي

28612080300094 31

منطقة  2تعمٌر شارع جده  119شقة 1

0663210491

01004040054

قسم بٌااض

52

حسام منصور عثمان على عبد المنعم

٢٨٤٠٦١٩٠٣٠٠١٧١ ٣٢

الزهور عمر بن الخطاب طاقة شمسٌة ع ٥ش١١

٠١٢٧٣٩٩٦٩٩١

٠١٢٧٣٩٩٦٩٩١

قسم بٌاض

53

محمود سعد حسن العوادلً

27سنه28901022030039

تعاونٌات الزهور برج النخٌل الدور االول شقه 3

01202885656

01276088835

قسم بٌاض

مساكن عمر بن عبد العزٌز  -الزهور عماره 81
شقه 5
بورسعٌد  /عماره /46شارع سعد زغلول
والمغرب
بورسعٌد/الزهور/عثمان ابن عفان /عماره70
شقه 1

54

محمد عبده رمضان محمد الشربٌنى/

29001210300339 27

55

اسالم صالح عبد العظٌم خلٌل سالمه

28908010300395 27

56

احمد جمال حسن محمد سعٌد

29107060300192 26

57

احمد حسنى درغام محمد البسٌونى

28509210300177 32

عمر بن عبد العزٌز ع  37أ ش  6الزهور

58

السٌد حسنى درغام محمد البسٌونى

28912110300217 27

عمر بن عبد العزٌز ع  37أ ش  6الزهور

01286749939

59

محمد طارق محمد حامد موسً

29105230300033 26

عمرو بن العاص عماره 54أشقه20

01211583954

60

ٌوسف إبراهٌم نعٌم مصطفً عٌد

27سنه28910010300195

61

السٌدمسعدمحمدابراهٌم عبدالنبً

28404280300097 32

62

السٌد السٌد محمد عٌد داود المزٌن

28712020300031 29

63

عادل رأفت عبد الجلٌل إبراهٌم أبو ستة

29205290300134 25

64

احمد محمد السادات السودانى احمد عوض 29003100300395 27

65

مصطفى حسن مصطفى عواد فج النور

28801040300056 29

66

سعد فوزى سعد شحاته عبد المالك

29209070300133 25

67

أحمد خٌري صابر عبد القادر أحمد

29009240300199 26

68

أحمدحسن محمدمحمدشحاتة

٢٨٧١٠٢٢٠٣٠٠٣٥١ ٢٩

69

شنودة سلٌمان زكى سلٌمان

29010050300298 26

70

محمود محمد شلبً أحمد جالل

29201240300219 25

71

احمد ٌحًٌ زكرٌا ابراهٌم محمد االبٌض

28806250300034 28

01226259191

01210578336

قسم بٌاض

ال ٌوجد

01024036100

قسم بٌاض

01223888705

01223888705

قسم بٌاض

01286161861

01283854322

قسم بٌاض

01283854322

قسم بٌاض

01206009732

قسم بٌاض

قسم بٌاض
01203406993/01008407436
01008407436 /01203406993
شارع األمٌن والتجاري المناخ بورسعٌد
بورسعٌد حً الزهور مساكن علً بن ابً طالب
عماره  80شقه 2
الزهور عمر بن الخطاب عماره  50مدخل ج
شقه 3

01201468947

01201468947

قسم بٌاض

01274672688

01201680852

قسم بٌاض

خالد بن الولٌدعمارة 88ب-الزهور-بورسعٌد

0663617490

01206726072

قسم بٌاض

بورسعٌد-الزهور-عمر بن الخطاب عمارة 137
شقة8

ال ٌوجد

01200127677

قسم بٌاض

الزهور -خالدد بن الولٌد ع 5أ شقة 3
حى الزهور منطقة خالد بن الوالٌد عمارة 26
مدخل أ شقة 1
بورسعٌد الزهور بالل بن رباح عمارة43أ شقة
17
علً بن ابً طالب القدٌم عمارة٣٩شقة ١٤
الزهور على بن ابى طالب منخفض التكالٌف
عماره  28أ شقه 13
بورسعٌد حً الزهور خالد بن الولٌد عمارة  51أ
شقة 10
عمربن الخطاب الطاقه الشمسٌه عماره  11شقه
16

قسم بٌاض
01062350873-01220452652
3626023-066
01201369069

01201369069

قسم بٌاض

3641637

01227731295

قسم بٌاض

٠٦٦٣٦٤٢٨٢٤

٠١٢٢٠٢٦٤٢٢٥

قسم بٌاض

0663623127

01228242893

قسم بٌاض

0663642693

01272935373

قسم بٌاض

3622847

01276449074

قسم بٌاض

عمربن الخطاب الطاقه الشمسٌه عماره  11شقه
16

3622847

01270872431

قسم بٌاض

0663620595

01280835317

قسم نجاره

01221934691

قسم نجاره
قسم نجاره

72

محمود ٌحًٌ زكرٌا ابراهٌم محمد االبٌض 29009080300031 26

73

وائل فاروق عبد العزٌز محمد

28305050300031 34

أ بالل بن رباح /الزهور .بورسعٌد 52

74

احمد ٌوسف عبدة ٌوسف عروق

٢٨٦٠١٢٤٠٣٠٠٢٩٩ 31

بورسعٌد الزهور عمر ابن الخطاب ع  ٢ش ٧

ال ٌوجد

75

مسعد جمال محمود مصطفى على

٢٨٦٠٩١٩٠٣٠٠٣٩١ ٣٠

خالد بن الولٌد عمارة ٩٩اشقه٢

٠١٢٢٦٧٦٤٣٠٤

٠١٢٠٦٦٥٠٤٠٢

76

محمود رفعت محمد ابراهٌم موسً

28709040300354 29

خالد ابن الولٌد عماره  31ب شقه 1

01276922693

01276922693

قسم نجاره

77

محمو د محمد محمود مصطفً

28709200300295 30

الصفا  -عماره  7شقه 10

01271695885

01224471214

قسم نجاره

78

محمد ٌحٌى اسماعٌل حسن الصٌاد

28711240300256 29

بورسعٌد مساكن عمر بن الخطاب طاقه شمسٌه
عماره رقم  10شقه رقم 21

0663620897

01224839703

قسم نجاره

79

محمود محمد سعٌد عبد المجٌد

خالد بن الولٌد عمارة الزهور بورسعٌد91

01271052711

01271052711

قسم نجاره

80

محمد جمال محمد عبد هللا

29105150300172 25

شارع ابوة صٌر والصادق  -المناخ  -بورسعٌد 6

066333061

01279380804

قسم نجاره

81

محمود محمود محمود محمد والى

292031503002 24

امل الجبل عمارة  10شقة 14

0663650981

01207916928

قسم نجاره

82

مصطفى محمد سلٌمان مصطفى

01229962100

01229962100

قسم نجاره

الٌوجد

01276103847

قسم نجاره

0663615438

01204889648

قسم نجاره

01285274496

01285417103

قسم نجاره

ال

٠١٢٢٦٦٨٣٠٩٨

قسم نجاره

01201875513

قسم نجاره
قسم نجاره
قسم نجاره

27

300197

28804020300172 29

بورسعٌد  -حو الضواحى  -القابوطى بلوك 4
بجوار مدرسة القابوطى
بورسعٌد-الزهور-عمر بن الخطاب عمارة 137
شقة8
بورسعٌد .عمر بن عبد العزٌز .عماره 39ب شقه
14
بورسعٌد-بورافود مساكن ابوبكر عمارة 5
شقه31

83

محمود محمد السادات السودانى احمد عوض 29112150300314 26

84

محمد نصر رجب محمد سرور

28807110300197 29

85

محمد علً حسن نوٌصر

28406260300255 32

86

محمد عوض ابراهٌم السٌد النجاري

٢٨٩١٢٢٣٠٣٠٠٣٧٧ ٢٨

٥مساكن النصر الضواحً بورسعٌد شقه ٢٠

87

ماركو سامً أنور عطاهلل

29412100300457 23

عمرو بن العاص عماره  48ب شقه  15الدور
الرابع

01211135713

88

السٌد حسن عمر حسن عٌسً

٢٨٥٠٥٠٥٠٣٠٠٣١٥ ٣٢

السالم الجدٌد عماره ١٢٠الدور ٤شقه٣

٠١٢٢٥٦٧٣٨٤٣

٠١٢١١٨٩٨٥٨٥

89

عادل علً محمد مرسً محمد

29005140300412 27

خالد ابن الولٌد عمارة  3أ شقة 4

0663608827

01279095548

90

مصطفً وحٌد محمد حماد

28311030300115 33

بورسعٌد مساكن بلوكات ناصر عمارة  3شقة 16

3338851-066

01225702926

قسم نجاره

91

احمد جمال عبد الرازق

28503090300218 31

بورسعٌد بورفؤاد عمارات آشتوم الجمٌل ع 11
شقه 2

0663411330

01224416475

قسم نجاره

92

اسالم سعد عز الدٌن عبد النبى همام

29207050300172 25

حى الزهور خالد ابن الولٌد عماره 51ا شقه 11

01279732302

01279732302

قسم نجاره

93

علً محمد علً عوض شعبان

28308090300032 34

شكرا نبٌل منصور والبلدٌه

066332321

01280353277

قسم نجاره

94

محمد عوض السعٌد الشامى

28811170300339 28

المنطقه االولى ع  70ش8

01228814868

01283369900

قسم نجاره

95

محمد محمد محمود سلٌمان

28606280300293 30

3مساكن النصر الضواحى بورسعٌد

01229396585

01220285268

قسم نجاره

96

محمد سمٌر ابراهٌم محمد رٌحان

28408080300098 32

71ب -خالد بن الولٌد الزهور -بورسعٌد

0663614462

01288714597

قسم نجاره

97

محمد السٌد محمد حسن سعد

28408230300237 32

بورسعٌد /الزهور /عمارة 28ب شقة 4

01002797603

01002797603

قسم نجاره

98

محمد حسنى بلبل عثمان السحراوى

33عام28309220300095

اللبان الجدٌد عمار -26شقة  4حً الضواحً -
محافظة بورسعٌد

01204574074

01205020031

قسم نجاره

99

محمد عباس رزق محمد متولى

2880808300479 28

السٌده زٌنب عماره  1شقه 12

01276085130

01276085130

قسم نجاره

100

السٌد جمال محمد محمد مصطفى

28905040300218 27

عمر ابن الخطاب ع 123شقه18

01225825067

01225825067

قسم نجاره

101

محمد علً موسً محمود علً

28905030300295 27

عمر بن عبد العزٌز ع 16ا ش 9

0663656936

01201260591

قسم نجاره

102

صالح السٌد التمٌمً عبده الحوت

29203170300138 25

على بن ابى طالب منخفض عمارة 17شقه10

01206729633

01280145225

قسم نجاره

103

السٌد محمد إبراهٌم شحاتة

2891113030015227.5

على بن ابى طالب منخفض التكالٌف عمارة12
شقة24

0663622719

01278642621

قسم نجاره

104

محمد العربى عثمان عوض

28711040300138 29

عمر بن الخطاب الطاقة الشمسٌة ع  32ش 4

01278015560

01221604020

قسم نجاره

105

مصطفى حسن على على مطر

28403290300234 33

عماٌرعلى ابن ابى طالب عمارة 16ب

0663625124

01201943606

قسم نجاره

106

السٌد محمد محمد على شتٌوى

28703210300356 30

ع  78عثمان بن عفان الزهور

01226489093

01226489093

قسم نجاره

107

محمد احمد السعٌد المهدى

28601140300399 31

مساكن الصفوه عماره10شقه3

0663736442

01204029773

قسم نجاره

108

مهاب مجدى محمد احمد

29303080300257 24

زمزم عماره 136شقه9

01204439103

01221022379

قسم نجاره

109

محمد فوزى على عبدالغنى

29709220300216 19

زمزم عماره44شقه1

0663676297

01289113264

قسم نجاره

110

محمدحمٌدعلً حمٌدو

29503290300275 22

بورسعٌد\الضواحً\القابوطً\بلوك\ 1قطعه46

الٌوجد

01286215687

قسم نجاره

111

احمد زٌدان زٌدان احمد حموده

٢٨٥٠٤٠٧٠٣٠٠٤١٢ ٣١

مساكن االسراء ع٣٤ش٢٢

٠١٢٠١٧٣٨٥٢٥

٠١١٥٤٤٦٠٢٠٩

قسم نجاره

112

محمدعٌد مصطفى العشرى

28311150300356 34

شارع الصفوة الزهور 5

01270296444

01228935138

قسم نجاره

113

احمد السٌد محمد السٌد العزازى

28305190300251 33

الزهور خالدبن الولٌد عمارة 21ب شقة 1

01203405282

01007318851

قسم نجاره

114

ابانوب سلٌمان منصور سلٌمات

29101210300139 25

مساكن القنال الداخلى ع3شقة6

0663344569

01281014359

قسم نجاره

115

مسعد صابر مسعد عبدهللا

28412070300356 32

بورسعٌد -المناخ -شارع  99وبنى سوٌف عماره
121

116

احمد كامل عز الدٌن عبد الغنً

28804180300152 29

117

محمد السٌد عثمان عبد الرازق بدر الدٌن 29809090300191 19

قسم نجاره
الٌوجد 01220662265 - 01208286115

شارع الغوري ورقم  - 99العرب

3251021

01222330018

قسم نجاره

بورسعٌد /حً الزهور منطقة عمر بن عبد العزٌز

01200184257

01281329319

قسم نجاره

َألّ ٌِّ ِو ِج ِد

01202249953

قسم نجاره

01278518008

01278518008

قسم نجاره

0663684917

01280599032

قسم نجاره

01207013490

01207013490

قسم نجاره

01201920910

قسم نجاره
قسم نجاره عماره

ِب ِو َّرس ٌع ٌِّ ِد أّلَ ِّزه ِِور ٌع َمر أّ ِب ِن ٌع ِب ِد أّلَ ٌع ِّز ِب ِّز أّلَ َم َم ٌِّ ِّز
ب شٍ قِ ِه 7
ٌع َمأّر ِه ِ 126
بورسعٌد _ مساكن النصر الجدٌد عمارة  1الدور
االخٌر شقة 22
شباب اكتوبر عمارة  34شقة  21حى الزهور
ببورسعٌد

118

سن
رق ِب ِد ٌِّ ٌع ٌعلَ ًِّ ٌّحََ ِ
َم ٌح َم ِد ّطأ ّ ِ

29309140300179 23

119

السٌد محمد محمد السوٌركى

28301010300571 34

120

عبدالرحمن محمد عبده النٌلى

29309100300192 24

121

سمٌر سمٌر محمد صبح رخا

29311010300139 24

بالل بن رباح ع  45أ ش 9

122

محمود احمد عبدالغنى احمد

29212160300236 25

مساكن خالد بن الولٌد مدخل ب شقة  18حى 47
الزهور بورسعٌد

01283309650

123

محمود شعبان محمد عبد المجٌد

28607090300099 30

خالد بن الولٌد عمارة 59ب الزهور بورسعٌد

3644391

01279656841

124

أحمد محمد على حسن دروٌش

28708130300071 29

0663636125

01224847539

قسم نجاره عماره

125

احمد السٌد عبدالرحمن الداودى اللٌلى

29012250300074 27

0

01228880950

قسم نجاره عماره

بورسعٌد /حً الزهور عمر بن عبدالعزٌز العادي
عمارة 69أ شقة 8
مساكن العاشر من رمضان حى المناخ 16
محافظة بورسعٌد

126

محمود على ىمضان على احمد

127

اسماعٌل حسن محمد اسماعٌل داوود

128

أحمد محمد محمد محمد عوٌضة

129

محمد السعٌد القطب حسن عجوه

130

جمال إبراهٌم رجب محمد سرور

28901040300212 28

3626954

01284455698

قسم نجاره عماره

عمرو لن عبد العزٌز عماره 63ب

0

01274137564

قسم نجاره عماره

0663650334

01287534899

قسم نجاره عماره

01220186456

01220186456

قسم نجاره عماره

بورسعٌد خالد بن الولٌد عمارة  40ب ش 20

066/3641786

01229178516

قسم نجاره عماره

بورسعٌد علً بن أبً طالب عماره  47شقه 18

ال ٌوجد

01206535724

قسم نجاره عماره

بورسعٌد حً الضواحً عمارة الرحاب عامر
40شقه8

01227609320

01203843744

قسم نجاره عماره

01227776159

01227776159

قسم نجاره عماره

066

01283830114

قسم نجاره عماره

٠١٢٠٥٠٣٠٧٥٢

قسم نجاره عماره
قسم نجاره عماره

على بن ابى طالب حى الزهور محافظة 63
28810100300459 29
بورسعٌد
عمر بن الخطاب طاقة شمسٌة عمارة  26شقة
29203180300055 25
20
بورسعٌد الزهور مساكن عمر بن الخطاب عمارة
28711070300311 29
 147شقة 13
29109280300358 25

131

معتز باهلل عبد الحمٌد محمد محمود ابو النصر 28807250300332 29

132

محمد حسن جابر مرسً

28312140300036 33

133

احمد زكرٌا احمد براٌه

28404290300117 32

134

حسن السٌد عبد الجلٌل اسماعٌل

28810180300535 29

الزهور عمر بن الخطاب ع58ش3

135

محمد عصام احمد علً الكنانً

٢٨٩٠٤٠١٠٣٠٠٥٧٨ ٢٨

عثمان ابن عفان شقة ١١ ٩

٠١٢٠٥٠٣٠٧٥٢

136

محمد السٌد محمد خالد عبده عٌد

28310010300856 33

المنطقة السادسة عمار  21شقة 4

0663247743

01062400038

137

احمد ابراهٌم احمد محمد معروف

٢٩١٠٨٠٣٠٣٠٠٣١٣ ٢٥

عمر بن عبد العزٌز ع٤٥ب شقه١٢

٠٦٦٣٦٤٨٨١٥

٠١٢٧٦٣٩٨٠٩١

قسم نجاره عماره

138

محمود سمٌر محمد عبد الرازق حسن

29110190300314 26

بورسعٌد  -حى العرب  -مساكن ارض العزب
شارع طه حسٌن والبحرٌن عمارة  25شقة 6

0663234435

01228302020

قسم نجاره عماره

139

اسالم ابراهٌم السٌد عبد السالم

٢٨٧٠٩٢٦٠٣٠٠٢٩١ ٣٠

الزهور ٥مساكن جمعٌة ناصر

٠١٢٨٢١٦٤٥٩٥

٠١٠٠٤٣٩٧٥٩٤

قسم نجاره عماره

