
اسم الزوجھاالسماستمارهالمدینھالمحافظھ
مارینا سیف سیدھم غالى                   اغاثون واصف بطرس نصیر                   511677مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سامیھ عبد المقصود بسطاوى عبد المنعم     محمود سید احمد حسانین                   647462مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایمان عبد هللا محمد یوسف                محمود على محمود مناع                    729368مدینة اسوان الجدیدة اسوان
وھیبھ مھلل عبد هللا احمد                احمد عبد العلیم خضرى على                510843مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فاطمھ جمعھ مصطفى احمد                   احمد جابر امین عیسى                     648810مدینة اسوان الجدیدة اسوان
الزھراء عبد الحمید جالل حسن             محمد حسن احمد فاضل                      511257مدینة اسوان الجدیدة اسوان
امل عطا عطیھ محفوظ                      غالى فایز بقطر سالمھ                    649284مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ریحاب على الدین عبد الحمید سلیمان       محمود محمد حسن ابراھیم                  511148مدینة اسوان الجدیدة اسوان
منال عبد الرحیم محمد عبد اللطیف         محمد عارف عبد الحمید عرابى              510930مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عایده سقاده ابراھیم یسن                 ناصر محمود بازید محجوب                  650294مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عبد االلھ سعد زغلول نور ابراھیم         فادیھ محمد ابراھیم على                  511314مدینة اسوان الجدیدة اسوان
كوثر یاسین على عبد الجلیل               محمد بدرى احمد سلیمان                   647849مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایمان عبد الرحیم محمد عبد الجلیل        ابراھیم منصور ابراھیم منصور             511373مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد نصرالدین حامد محمد                 510394مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ابانوب خلف عبد هللا قالده               650045مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى محمود فھمى على                    647398مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد حلمى عبد الظاھر خلف                511972مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ساره صالح الدین عبد المجید بیومى        646241مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد بدران عبد هللا محمد                649335مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عالء حسن مھلل حسنین                     511236مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        بیشوى صالح رزق سیدھم                    648806مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        كیرلس روبین فارس بشاره                  647304مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        فتحیھ عوض السیداحمد بشیر                512390مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        شرین عبد الفتاح احمد محمد               648275مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        كاشف عباس العقاد داودكاشف               512304مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حماده عبد العاطى محمد مرسال             ریھام حماده عبد العاطى محمد             647293مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مینا نبیل عزمى عبد المسیح               مریم یوسف زكى یوسف                      511590مدینة اسوان الجدیدة اسوان
بشیر تیاه بشیر ادریس                    جمیلھ جمعھ جاه الرسول                   510218مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سمیر غبلایر مھنى اسحاق                  مرسا سامح جرجس سامى                     650015مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمود سید احمد سلیمان                   وفاء محمد عبد النبى على                 512357مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عبد المنصف محمد احمد محمد               یاسمین محمد االمین حسن                  646552مدینة اسوان الجدیدة اسوان
یاسر محمد السمان ابو الحمد              فاطمھ عمر عبد الرسول عبد النبى          649195مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        سحر مصطفى حمدان حسین                    647021مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فرج محمد حماد امام                      عال محمد عالءالدین عبد هللا             646835مدینة اسوان الجدیدة اسوان
احمد محمد عمر عباس                      امل حسن لبیب عبد اللطیف                 648436مدینة اسوان الجدیدة اسوان
احمد ادریس حسین احمد                    ابتسام محمد عبد الباسط حسن              648827مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مصطفى شوره احمد حسانى                   اسماء فوزى كمال كامل                    648219مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایمن حسن محمد احمد                      سھیر محمود امین احمد                    647159مدینة اسوان الجدیدة اسوان
رندا خالد عبده على                      حسام محمد عبد المقصود احمد              647665مدینة اسوان الجدیدة اسوان
جھاد سلیمان حسین سلیمان                 محمود عبد العاطى عبد القادر سلیمان      649265مدینة اسوان الجدیدة اسوان
احمد حمزه عبد الرحمن محمد               فاطمھ سلیمان فتحى سلیمان                648101مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عمرو نور الدین محمود على                ریھام كمال رزق دردیر                    647242مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مصطفى احمد محمد محمود                   شیماء محمد فوزى رمضان                   648941مدینة اسوان الجدیدة اسوان
على محمد حسین على                       كامیلیا كمال جادو محمود                 650026مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حسین محمد حامد محمد                     نجالء محمد االمین حسن                   646551مدینة اسوان الجدیدة اسوان



على احمد حسن                            منال خیرى محمود جادو                    511390مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد احمد ابراھیم احمد                  عزه جمال حداد خلیل                      510715مدینة اسوان الجدیدة اسوان
احمد عبد الصبور عبد المجید              امل محمد محمد احمد                      647268مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھانى سعید ذكرى سعید                     مریم غالى داود حنا                      647334مدینة اسوان الجدیدة اسوان
صبرى مترى ثابت سالمھ                    مریم عباس عزیز العبد                    649698مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مصطفى احمد ادریس مكى                    صفاء عدلى سعدى عریان                    511072مدینة اسوان الجدیدة اسوان
أحمد عزت رفاعى حنفى                     جھاد نادى محمود حسن                     647178مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مصطفى سعد الدین عبد الجید على الدین     خلود نورالدین محمود على                 510776مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسالم احمد على طالب                     ھبھ عبد الغفار احمد عبد الغفار          648556مدینة اسوان الجدیدة اسوان
خلود محمد ابو الحسن محمد                محمود عبد السالم محمد حسین              648462مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ندى وھبى حسن عبد اللطیف                 511124مدینة اسوان الجدیدة اسوان
طھ السید حامد محمد                      فاطمھ حسین حامد حسنین                   647747مدینة اسوان الجدیدة اسوان
أیمن شعبان على ابراھیم                  فاطمھ عبد االھى حسن العیادى             647518مدینة اسوان الجدیدة اسوان
غطاس حنا منقریوس عبید                   اخالص ولیم شكرى امین                    647692مدینة اسوان الجدیدة اسوان
رافت عادل شكرى متاؤوس                   مرثا یوسف لطیف لوقا                     647917مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عادل یوسف حامد محمد                     امل عبد العزیز عبد الحفیظ عبد الحلیم    510351مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد عبد الرحیم محمد احمد               وفاء احمد محمد عبد الكریم               647029مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھشام محمد امیر حسن                      الشیماء سید على احمد                    511237مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ولید محمد دھب صالح                      دعاء محمد عید حسن                       512018مدینة اسوان الجدیدة اسوان
بیتر عبد المسیح عیسى                    منال نصرى اسعد دمیان                    648093مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد صالح حسیب احمد                     علیھ احمد عبد الوھاب حسین               647086مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ربیع حسین محمد بطران                    سمیھ موسى عبد الحفیظ احمد               512396مدینة اسوان الجدیدة اسوان
رومانى نصرى ناشد سیفین                  میراندا مكرم بھیج عبید                  649985مدینة اسوان الجدیدة اسوان
صدقى على سالم سید                       روضھ عبد هللا محمد كباش                 650291مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد شعبان رزق هللا محمود               اسماء عبد الرازق محمد یوسف              511644مدینة اسوان الجدیدة اسوان
شیماء عبد هللا أحمد على                 محمد عبد الفتاح احمد سلیمان             511900مدینة اسوان الجدیدة اسوان
صالح احمد حسین مكى                      تیسیر عبد الحمید حسین احمد              510704مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ممدوح أحمدالسید نصرى ابراھیم            ایمان محمد عید حسن                      512306مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عبد الناصر عید محمد ابراھیم             فاطمھ عبد الكریم السید احمد             510263مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمود عبد الباسط محمد احمد              اسالم سعود حلمى ابراھیم                 511874مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عبد الباسط محمد عبد الباسط عبادى        االء عبد الستار سمبو محمد               650013مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمود شعبان احمد عبد الحمید             صفاء خالد محمود احمد                    647519مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد ابراھیم عبد العال محمد على         منى محمود فرج على                       648826مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمود محمد على محمد ابو الحسن           سلوى اسعد ابوالمكارم مسعد               647707مدینة اسوان الجدیدة اسوان
جھاد عبد الغنى عبد الباسط               عمرو مصطفى بسطاوى احمد                  647959مدینة اسوان الجدیدة اسوان
جھاد على ابراھیم على                    عبد العاطى النوبى سلیمان محمد           649464مدینة اسوان الجدیدة اسوان
احمد حمدى على احمد                      وسام طھ احمد عبد المعطى                 647756مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھالھ احمد یوسف عبد هللا على             ممدوح عبد الصبور عرنوس على              648988مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ساره عوض هللا محمد على                  مصطفى ابوالجود حامد احمد                646548مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عوض عبد النور عوض جاد                   سھام خلف عبد هللا قالده                 650057مدینة اسوان الجدیدة اسوان
امل عادل عبد الرحمن عبد العزیز          احمد محمد احمد عبد الفتاح               531450مدینة اسوان الجدیدة اسوان
منتصر صبرى محمد یاسین                   امانى محمد نادى عبد العظیم              646784مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ساره محمد عید بدرى                      مصطفى على المھلل ھاللى                  511804مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حسن محمد حسن محمد                       شیماء سعید محمد سعید                    510510مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حسن محمد كمال ابو المجد مساعد           حنان محمد عالءالدین عبد هللا            647341مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمود فكرى ركابى عبد القادر             اسماء عبد الاله عبد الحفیظ محمد         648520مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فاطمھ احمد شحات على                     محمد حسن محمد حسن                       511164مدینة اسوان الجدیدة اسوان



جرجس ثروت تاوضروس عطیھ                  كرستین شكرى نسیم عوض                    648112مدینة اسوان الجدیدة اسوان
یوستینا سامى صابر زكى                   جورج ثروت فھمى ناشد                     511717مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مصطفى عبد هللا عدوى حسنین               امانى محمد السید خلیفھ حسن              511525مدینة اسوان الجدیدة اسوان
احمد جالل بحر احمد                      عائشھ سمیر محمدعزالدین عبد الصمد        650099مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھدى شحات احمد حسین                      محمود عبد الخالق محمود عطیتو            510969مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمود عبد المنعم أحمد حسن               ھبھ حسانین عبد هللا حسانین              511553مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد ركابى عبده محمد                    سمیحھ موسى محمد موسى                    510946مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد عبد الرازق عبد السالم حامد         نادیھ شیبھ الحمد فوزى محمود             649562مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حسن یوسف احمد سید                       امیره حمید حسین احمد                    648132مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        شیماء شحات احمد محمد                    512029مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسالم احمد محمد عبد هللا                ھبھ محمد البدوى محمدجاد                 648955مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد ابراھیم عبد هللا محمد              دعاء عوض محمود على                      648021مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فایزه كمال احمد حسن                     شعبان عبد العاطى عبد الحفیظ عوض         649305مدینة اسوان الجدیدة اسوان
دنیا حسن على حسن                        محمد اسماعیل مصطفى احمد                 647309مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد منزلى محمد ربیع عثمان              اسراء محمد حسین محمد                    510782مدینة اسوان الجدیدة اسوان
احمد ربیع عبد الجواد مدنى               رحمھ صالح محمد محمد                     649351مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد احمد صادق محمد                     ایمان ابوالعال حسین على                 647337مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد فھمى الیاس بحر                     صفاء یحیى محمد حسین                     646716مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حمدى فاروق عبید حسن                     سمیھ محمد فتحى محمد                     650067مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھانى عادل زكى جاد                       كترین وھیب لبیب داود                    646464مدینة اسوان الجدیدة اسوان
دعاء عباس سید احمد                      محمد قدیس یسن حسن                       646397مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فاطمھ الزھراء عبد هللا احمد عبید        مصطفى احمد فؤاد بھنس                    649622مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مارینا سمیر العبد محارب                 میالد عبد المسیح سیداروس فلتاؤس         650064مدینة اسوان الجدیدة اسوان
صالح ابو الحسن على حسن                  امانى محمد القرنى عویس                  510305مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھالل معوض حسین معوض                     لبنى ادفاوى بحر عبد المجید              647631مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        سھیر صالح عثمان احمد                    511601مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمود محى عبد القادر سید                رھام بركات احمد سید                     647629مدینة اسوان الجدیدة اسوان
شرین محمد على محمود                     خضرى ناصر الصغیر محمد                   646351مدینة اسوان الجدیدة اسوان
احمد عبد اللطیف محمود                   نعیمھ حسین احمد حسین                    647308مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سماح احمد حسبو مغازى                    طارق زین العابدین حامدمحمود             510023مدینة اسوان الجدیدة اسوان
امینھ عماد الدین احمد حسین              احمد عبد القادر نجارى على               512102مدینة اسوان الجدیدة اسوان
شیماء محمد مصطفى محمد                   حسین عبد الحمید على محمود               646779مدینة اسوان الجدیدة اسوان
طاھره طھ محمد على                       عمرو محمد صالح الدین                    647752مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نادر فوزى فھمى خلیل                     رانده جابر داود بولس                    511578مدینة اسوان الجدیدة اسوان
دعاء عبده حسنى محمد                     حسام یوسف محمد حسنین                    511263مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد فاروق رمضان محمود                  اسماء احمد محمد احمد                    648808مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھاشم احمد دسوقى احمد                    ھبھ رجب حارس عبد الحفیظ                 511582مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد على احمد محمد                      اسماء فراج حسن سلیم                     648478مدینة اسوان الجدیدة اسوان
شیماء محمد عبد التواب بكیر              سعید محمود ابوالیسر محمود               648961مدینة اسوان الجدیدة اسوان
زینب منیر محمد محمود                    مصطفى ناصر عبد الجواد محمود             510192مدینة اسوان الجدیدة اسوان
احمد مصطفى صاوى احمد                    ساره عمادالدین عبد الكریم محمد          646827مدینة اسوان الجدیدة اسوان
أمانى شعبان أحمد أمین                   مصطفى عبد الرحمن سلیم احمد              646524مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اكرامى عوض احمد محمد                    صباح على عمر عبد العزیز                 648165مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مصطفى عبد الرحمن عبد المولى ابراھیم     ایمان متولى عبده حامد                   647683مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اشرف حسن عبد المنعم عبد الظاھر حسن      احالم حسن خلیل حسن                      649421مدینة اسوان الجدیدة اسوان
شعبان صالح عبد الحكیم عبد المطلب        ھبھ عبد الحلیم عباس على                 646732مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھدرا عبد المالك عطیھ جوده               مارى فارس واصف محارب                    648199مدینة اسوان الجدیدة اسوان



مصطفى محمد احمد محمود                   نادیھ محمود احمد حامد                   648022مدینة اسوان الجدیدة اسوان
امیره جمال احمد محمد                    احمد حمدان احمد محمد                    511229مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمود بدرى محمد حسنین                   زینب رضوان حسین محمد                    647317مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایمان قاعود محمد خالف                   احمد عاطف فتحى حسن                      510735مدینة اسوان الجدیدة اسوان
رجب رمضان حامد احمد                     اسماء على حنفى على                      648192مدینة اسوان الجدیدة اسوان
رامى احمد على محمد                      الفت حسین عبد العظیم طھ                 512200مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نجاه جمعھ نور حسن                       مصطفى محمود عبد هللا سلیم               647985مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اكرام عبد الحافظ عبد العظیم على         حازم فرح عبد الباسط على                 648889مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        شیماء ادھم محمد عرابى                   511749مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        نعمھ احمد حسن ابراھیم                   648390مدینة اسوان الجدیدة اسوان
خالد صالح كرار منتشح                    نادیھ عبد الرحیم حسن على                511795مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھیثم جابر عبد الحفیظ محمود              یاسمین یاسر عبود محمد                   648269مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عالء خلیل محمود على                     رضا بشیر على عبد الحلیم                 512204مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نعمھ هللا محمد عبد النبى عبد الشكور     احمد رشاد ابوالحمد حجاب                 510598مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مروه محمد طھ محمد                       احمد ربیع محمد عبد الحمید               511520مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حسن محمد عبده محمد                      ساره مصطفى عبد الرؤوف بحر               650032مدینة اسوان الجدیدة اسوان
أبوبكر حسن على عثمان                    ھند ابراھیم محمد احمد                   647660مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد یونس على محمد                      رشا محسب شحات عبد الرحمن                647097مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسماعیل عبد الفتاح عبد الفضیل سعد       امیره احمد صدقى صادق                    646236مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایمان محمد عالم قناوى                   عالم عبد الرؤف عالم قناوى               649270مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سمر محمد سعد محمد عیسى                  محمد یوسف محمد خلیل                     511643مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مروه نوبى زیدان حسین                    الحسینى سید احمد محمد                   511720مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        غاده عمر محمد سعید                      648472مدینة اسوان الجدیدة اسوان
بدوى صادق محمد عواض                     سامیھ محى الدین محمدعلى                 512265مدینة اسوان الجدیدة اسوان
احمد على عطا على                        منى خیرى محمد حسن                       512053مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عصام محمد عثمان عبد الكریم              منى عبد العزیز حسانین على               511556مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمود فوزى عبد الرازق عبد الكریم        زینب فاروق حسن محمد                     646285مدینة اسوان الجدیدة اسوان
احمد اسماعیل صالح ابو بكر               ایات محمد عبده محمد                     511012مدینة اسوان الجدیدة اسوان
احمد صابر كامل الضوى حسن                شیماء صبحى كامل الضوى                   646377مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ثویبھ محمد عبد العال احمد               ربیع فكرى ربیع حسن                      646283مدینة اسوان الجدیدة اسوان
رنا صالح انور محمد                      احمد عبد الراضى محمد ابراھیم            648479مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عادل ماھر سمعان خلیل                    كرستین ثروت تاوضروس عطیھ                648119مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سماح احمد عبد الفتاح عبد هللا           حمدون سعدى تھامى ربیع                   648108مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فاطمھ كمال التركى نجار                  مصطفى مھدى محمد الصغیر                  647195مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عامر سعید عبد الباسط خلیل               حلیمھ امام ابراھیم صالح                 511018مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسماء حمدى عبد الحمید عبد هللا          احمد محمد احمد حامد                     646390مدینة اسوان الجدیدة اسوان
یارا محمود سید على                      احمد مصطفى منصور عرابى                  647495مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نھى حسن السایح سلیم                     احمد عبد الكریم عطیھ عثمان              510617مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایھ سید حامد سید                        فھد محمد سید محمدعلى                    512353مدینة اسوان الجدیدة اسوان
احمد عبد الفتاح عبد الغنى عبد المجید    وفاء یاسر محمد حسان                     648020مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھبھ مصطفى ابراھیم عید                   رفعت محجوب ابراھیم عید                  511157مدینة اسوان الجدیدة اسوان
بیتر فاروق فھمى بطرس                    مرثا صموئیل مجلع نصرهللا                647267مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد عیدالعزیز مصطفى الصالحى            جھاد محمد عوض عبد الحافظ                511965مدینة اسوان الجدیدة اسوان
شكرى عبد الفتاح ابراھیم محمد            شیماء مھلل محمد اسماعیل                 511526مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سحر رمضان عبد العال اسماعیل             خالد على احمد عبد المقصود               517216مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسماء محمد حنفى حسن                     سلیمان عبده احمد حامد                   647100مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حسن نور حسن عبد هللا                    نجالء فتحى محمد احمد                    648261مدینة اسوان الجدیدة اسوان



فاطمھ سعید عبد الفتاح على               حسن عثمان عبد الدایم نجار               648641مدینة اسوان الجدیدة اسوان
یسرا شلبى محمد عبد الغفور               محمود محمد قاسم عبد الوارث              648337مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حنان كمال ابوالحسن احمد                 عادل ابوزید محمد احمد                   647855مدینة اسوان الجدیدة اسوان
طارق محمد عبد الرحمن محمد               فاطمھ الزھراء مصطفى نجم سلیمان          511890مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عبد السالم خیرى صالح عبده               رضوى فاروق محمد احمد                    512151مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد شاذلى محمد شاطر                    ھناء على عبد الحمید احمد                510866مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھند عبد الكریم احمد السید               ولید عبد النبى عبد المجید محمد          511734مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایوب تاوضروس محارب نخلھ                 نیفین نشات نخلھ محارب                   647680مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مینا صبحى متى عوض                       مریم فایز رزق محارب                     647030مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد عماره مصطفى موسى                   سھام حسن احمد حسن                       510073مدینة اسوان الجدیدة اسوان
شیماء سمیر ابو زید مناع                 اسامھ ابوبكر الصدیق یوسف                648846مدینة اسوان الجدیدة اسوان
جیھان محمد احمد ابراھیم                 محمد سید احمد سلیمان                    550042مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد عباس عبد هللا احمد                 ثریا عبد الحمید احمد سید                511174مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سید ابو الحجاج حسن سید                  سمیھ صابر رضوان عمر                     648553مدینة اسوان الجدیدة اسوان
جمال محمود محمد على                     الفت غریب قاسم احمد                     649227مدینة اسوان الجدیدة اسوان
بسمھ عبد اللطیف االمین محمد             عالء محمداالمین سید احمد                510037مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایھ محمد حباشى دنقل                     الصادق جمعھ الصادق جمعھ                 647516مدینة اسوان الجدیدة اسوان
على عبد المنعم جاد هللا رشوان           ھدى سلیم مصطفى على                      649281مدینة اسوان الجدیدة اسوان
االء سعد عبده عبد الغنى                 عالء عبد الوھاب على عبد النعیم          510620مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایمان محمد عبد القادر محمود             محمود حسین محمد حامد                    648339مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد صالح فنان بشیر                     ایات فتحى شاذلى احمد                    689212مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عصام محمد احمد حامد                     فاطمھ محمد عبد المعطى عبد هللا          510056مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمود حسین حسن احمد                     اسماء محمود عبد الرضى محمود             647513مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مصطفى احمد مصطفى خلیل                   منى على محمد الصغیر                     646350مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حسناء ابراھیم عبد الكریم ابراھیم        محمد عطاهللا عبد الرحمن عبد هللا        647357مدینة اسوان الجدیدة اسوان
انجى ممدوح سیداروس الكسان               ھدرا رومانى بشرى حنا                    647894مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عبد السالم عبد الرسول محمد أحمد         دینا سید على مرسال                      511444مدینة اسوان الجدیدة اسوان
على حسیب على حسن السقلى                 ھبھ محمود كمال الشاطركروره              510781مدینة اسوان الجدیدة اسوان
لیلى عطیھ فخرى سالمھ                    بطرس جرجس سمعان واصف                    646275مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمود نصر الدین عبد المطلب عبد الحافظ   زینب فوزى عبد العزیز حسن                647404مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        نھاد كمال رزق دردیر                     648920مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ثروت سعدالدین عابدین محمد               عزه احمد حقار محمدین                    647895مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایمن محمد محمد محمود                    صفاء محمد خلیل حسین                     511243مدینة اسوان الجدیدة اسوان
شیماء فتحى عبد القادر احمد              محمد عبد الفتاح محمد القاضى             511070مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عائشھ محمود محمد عباس                   510015مدینة اسوان الجدیدة اسوان
جمعھ عبد العزیز حسانین على              امل جادو احمد سالم                      511213مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد عبد هللا احمد عمر                  صابرین حسن فؤاد عثمان                   646430مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نصره احمد محمود السید                   محمود رشاد محمد ابوالعال                647768مدینة اسوان الجدیدة اسوان
خالد احمد العزب عویضھ                   نوره عبد المطلب العزب عویضھ             646214مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عبد السالم كامل حسن احمد                زینب محمد على احمد                      512217مدینة اسوان الجدیدة اسوان
كرستین نبیل فوزى فلسطین                 رامى صموئیل غایس فلسطین                 646507مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سامح على الدین احمد حجازى               رشا عبد الصبور ونس احمد                 648855مدینة اسوان الجدیدة اسوان
امیره جمال ابراھیم على                  مصطفى جابر محمود محمد                   510767مدینة اسوان الجدیدة اسوان
احمد محمد على عاید                      سھیر احمد حسین على                      511100مدینة اسوان الجدیدة اسوان
منھ هللا السید محمد دكرونى              احمد ابوالقبائل محمد سنوسى              646432مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فاطمھ عبد الموجود عبد هللا              ابراھیم جامع محمود على                  648921مدینة اسوان الجدیدة اسوان
احمد محمود عبد الوھاب حامد              امنھ على عبد السالم عبد العال           649402مدینة اسوان الجدیدة اسوان



اشرف شوقى محمد على                      نادیھ عطا محمد حماده                    511816مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حمدى احمد عبد الحمید محمد               شیماء سید احمد اسماعیل                  511060مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھاجر خیرى محمد حسین                     احمد ابراھیم كامل محمودالدخیلى          649246مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مرقس جمال میخائیل مغاریوس حكیم          مریم رمزى بنیامین عبد المالك            647189مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مبارك عبد الخالق محمد                   سماح بدرى محمود احمد                    647767مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عثمان اسماعیل موسى محمد                 ھناء صالح الدین عوض                     512273مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسامھ رجب على جاد الرب                  مروه فرغلى ضاحى جاد                     647611مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھبھ عبد السالم على عبد الكریم           محمد كمال محمد محمود                    648470مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد ایراھیم عبد النبى كرار             دینا محمد احمد كرار                     511469مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اشرف محمد یونس محمد                     كریمان محسن محمد نور                    511988مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مروه فوزى احمدالسید عیسى                647905مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھبھ سید اسماعیل احمد                    طاھر ابوزید مرتضى محمد                  511947مدینة اسوان الجدیدة اسوان
یوستینا رفعت الفى حنا                   بیشوى فانوس انور بطرس                   649691مدینة اسوان الجدیدة اسوان
بایفى رومانى بطرس غبلایر                بیشوى شكرى فؤاد بشرى                    648554مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نھلھ شاكر شكرى حكیم                     مایكل یوسف حسنى سامى                    647117مدینة اسوان الجدیدة اسوان
خالد ابو الحین محمود احمد               شذا شعبان حامد مصطفى                    511034مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمود محمد محمود محمد                   وھیبھ محمد صالحالدین محمود              646771مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مروه احمد خضر سلیم                      محمود محمد فرحان عامر                   648640مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد حامد احمد محمود                    نجوى عبد الرازق على عبد المنعم          647331مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مریم مراد زكى عجایبى                    مایكل بدیر مسدارى بشاره                 510348مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        نجالء ركابى منصور محمد                  647580مدینة اسوان الجدیدة اسوان
تامر موسى حسن ابراھیم                   ثریا مصطفى حسن جالل                     510532مدینة اسوان الجدیدة اسوان
شعبان حسبو عبد هللا محمد                فاطمھ جعفر عبد هللا محمد                648086مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایات محمد حسن محمد حسن                  محمود محمد محمود عثمان                  647841مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نحمده عجیب جبالى دھب                    احمد سرالختم احمد خلیل                  647867مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھبھ عبد الباقى محمد حسین                احمد محمود فكرى محمود                   646393مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھدیر عبد هللا محمد حسن                  حسین عبد الحمید حامد زیدان              510251مدینة اسوان الجدیدة اسوان
شیماء فتحى محمد احمد                    عصام حسین على اسماعیل                   648031مدینة اسوان الجدیدة اسوان
كریمان عبد الكریم عبد الفتاح عبد العال  محمود احمد عبد الكریم محمد              647622مدینة اسوان الجدیدة اسوان
شیماء كمال حسین على                     عبد الباسط احمد عبد الراضى مدثر         647250مدینة اسوان الجدیدة اسوان
رقیھ محمد احمد محمد                     عالءالدین عبد المنعم امین احمد          511125مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حمزه محمد ابراھیم النیل                 سمیھ عبد الجواد لیسى احمد               649267مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        فاطمھ نجار سلیمان احمد                  649410مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایمان سامى ھاشم خضرى                    عمرو ابوالعال محمد احمد                 510766مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مصطفى فتحى عبد الحكیم محمد              ایمان سعد عبد الرحمن على                648957مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عبد الكریم حسن عبد هللا احمد            فاطمھ الزھراء محمد عبد الرحیم احمد      646388مدینة اسوان الجدیدة اسوان
احمد مصطفى محمد حسون                    دعاء سیف الدین حسین بسیسى               646233مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نھى ابراھیم محمد عبد الحلیم             یحیى محمد عبد العظیم ابراھیم            511331مدینة اسوان الجدیدة اسوان
رمضان عبد الحفیظ محمد احمد              فادیھ حامد محمد غالب                    949478مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ساره عبد الناصر حسن خلیل                محمود احمد محمد على                     650025مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمود عبد الصبور عبد المجید محمد        خیره حمدى عبد المتجلى جالل              648974مدینة اسوان الجدیدة اسوان
صفاء خلیفھ محمد ادم                     مصطفى عابدین طلحھ سلیمان                511821مدینة اسوان الجدیدة اسوان
احمد سعید احمد سعید                     سالى محمد عبد الوھاب بیومى              648895مدینة اسوان الجدیدة اسوان
شیماء نبیل عبد الدایم                   محمد فنجرى طھ تمساح                     650046مدینة اسوان الجدیدة اسوان
منى محمد حسین جاد                       مصطفى عبد العزیز محمد حسین              512215مدینة اسوان الجدیدة اسوان
زینب حسین جاد حسن                       اسامھ محمد السعدى محمد                  510714مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ابو بكر ابراھیم محمود صیام              سھا محمد بشیر على                       649289مدینة اسوان الجدیدة اسوان



میاده بركات أحمد سید                    محمد عبد الحمید احمد مكى                649125مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عثمان عوض یوسف عثمان                    مروه ایوب حلمى عبد المجید               511126مدینة اسوان الجدیدة اسوان
امنھ محمود على الجندى                   محمود ابراھیم محمد على                  512054مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ثریا صابر محمد راشد                     احمد جمال الدین محمدمحمدین              510681مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فاطمھ الزھراء سید عبد الحمید رضوان      خالد السیدمحمد انور العنانى             649151مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایمان امین عبد الموال امین              عبد الرضى لطفى امین بخیت                647740مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عالء محمد بشیر دھب                      زینب امبابتود دمرداش توفیق              511003مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مصطفى فاوى اسماعیل عبد هللا             صباح بدرى محمد محمود                    647173مدینة اسوان الجدیدة اسوان
احمد یسن احمد عبد هللا                  سمیحھ سالم بشارى محمد                   511581مدینة اسوان الجدیدة اسوان
شیماء خلف عبد اللطیف حموده              مصطفى رمضان احمد حسین                   646586مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حسن عویس على عبد الجلیل                 ساره عبد الحى طاھر عبد الرحمن           510221مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسماء كمال سید حسن                      احمد یوسف عبد الوارث احمد               647340مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سھام كمال طھ عبد اللطیف                 بدوى سید محمد على                       511577مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد عبد الفتاح خلیل محمد               امیره احمد كامل ابراھیم                 648679مدینة اسوان الجدیدة اسوان
انجیل عبد الشھید حنا داود               عزت فرج هللا حنا داود                   510167مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھند عبد الحلیم محمد                     مصطفى احمد امام مركب                    646670مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد ابراھیم احمد ابراھیم               ھند عبد االھى حسن العیادى               647446مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اروى امجد وحیدالدین احمد                احمد عبد الرحمن عبد الصبور عبد الرحمن   648313مدینة اسوان الجدیدة اسوان
والء سید عثمان عبادى                    محمود جابر محمود عقل                    649301مدینة اسوان الجدیدة اسوان
خیرات عبد البارى محمد محمود             احمد حسین جاد حسن                       510676مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حسن فتحى یوسف                           رانیا ابوبكر محمد حسیب                  646517مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ارمیا نبیل نجیب جرجس                    نیفین فخرى ملیك عطاهللا                 648567مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مروه سلیمان محمد طاھر                   اسالم محمد عید حسن                      512020مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حمدى سیف النصر الشاطر ابراھیم           فاطمھ مصطفى صادق عبد هللا               511742مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد محمد احمد محمد                     غاده عبد هللا محمد محمود                649516مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ریھام النوبى أحمد على                   باسم حسن محجوب حسن                      510488مدینة اسوان الجدیدة اسوان
میرقت مختار احمد النوبى                 النمیرى كمال محمد اسماعیل               648383مدینة اسوان الجدیدة اسوان
امل عبد العاطى عبد القادر سلیمان        احمد سالم عثمان حسن                     649256مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد فوزى أحمد إبراھیم                  قناویھ عبد الدایم محمود محمد            648434مدینة اسوان الجدیدة اسوان
شیماء بھاء الدین احمد حسین              اسماعیل سید اسماعیل محمد                646667مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ارمیا شكرى باسیلى شكرى                  نرمین جمعھ سامى روفائیل                 647642مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نوران احمد عبد الرحیم                   وفیق صابر احمد سلیمان                   648517مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حمدى احمد نور مصطفى                     اسماء عبد التواب طھ احمد                649668مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نسمھ سعدى سالم محمد                     عالء احمد حسین محمود                    511674مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عاطف حسین عطیتو طھ                      امیره محمدلطفى عبد الرحیم على           511630مدینة اسوان الجدیدة اسوان
دعاء حسن حنفى محمد                      احمد فؤاد سراجالدین فكرى                511927مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ایمان عبد الرسول عبد القادر محمود       511350مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد على المھلل ھاللى یوسف              سناء فرج یمنى على                       650178مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        نجوى ابراھیم احمد عثمان                 649340مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ھبھ محجوب سلیم على                      511853مدینة اسوان الجدیدة اسوان
الھام رافع محمد الحسن فارس              مصطفى احمد فرید محمد                    650036مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایمان محمد صبرى احمد كمال حسین          مصطفى بشیر قناوى موسى                   511640مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حمزه یوسف محمد حسن                      سمیحھ عبد العظیم سلیمان حسن             510345مدینة اسوان الجدیدة اسوان
شیماء یوسف حجاج یوسف                    تھامى خلیل تھامى خلیل                   648816مدینة اسوان الجدیدة اسوان
یوحنا سعد یعقوب عبد النور               نرمین عیاد حكیم جرجس                    647294مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھند عبد النبى سعد بشارى                 ھیثم محمد مرغنى موسى                    647719مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھانى فارس عبد العلیم                    امیره سیداحمد سید یوسف                  512013مدینة اسوان الجدیدة اسوان



یاسر احمد عبد العزیز محمد               علیاء محمد ایوب یوسف                    512382مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ناھد محمود حسانى طھ                     طارق سید حسن حامد                       647940مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد احمد عبد الوھاب بدرى               عائشھ عبد هللا ابوزید محمد              511634مدینة اسوان الجدیدة اسوان
امل ابراھیم احمد الشرقاوى               محمود مصطفى محمود یسین                  648569مدینة اسوان الجدیدة اسوان
انغام حمادى رزق عزام                    اشرف عبد القادر حسانى عبد المنعم        649618مدینة اسوان الجدیدة اسوان
لیلى صابر عبد القادر احمد               عصام محمد حامد احمد                     5012370مدینة اسوان الجدیدة اسوان
یحى عبد ربھ حسنین عید                   ایمان محمد حسن محمد                     511261مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ناھد ایمن مظھر نخلھ                     رامى رومانى منیر مسعد                   648528مدینة اسوان الجدیدة اسوان
بتور مكرم اسكندر                        جینا جمال شحاتھ جوده                    511504مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ساره كمال محمد محمود                    سامى منصور عبد العزیز سلیم              646369مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عزه احمد عباس محمد                      الحسین احمد ابراھیم احمد                648375مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایناس عبد هللا محمود مصطفى              مصطفى منصور عبد الحمید شاكر             510265مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ریمون سمیر فھمى تادرس                   ایرین غالى اسكندر غالى                  511627مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمود بدوى عبد الحفیظ محمد              شیماء كمال قطب محمد                     511844مدینة اسوان الجدیدة اسوان
خالد أحمد محمد حسن                      ابتسام محمد عبد الفتاح نصر              648571مدینة اسوان الجدیدة اسوان
الحسن محمد العبادى عابد                 امل عبد العزیز محمود ابراھیم            511288مدینة اسوان الجدیدة اسوان
وفاء نجیب عبد الحكیم یحى                مصطفى كمال عبد الحكیم یحى               647491مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایھ محمد عوض قاسم                       مصطفى عبد العزیز عبد العال عبد العزیز   648585مدینة اسوان الجدیدة اسوان
شریف محمد عبد الرحمن محمد               شیماء محمدصالح الدین احمد محمد داود     648900مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        نانسى منیر فھمى سیدھم                   647913مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسماعیل محمد المھدى عبد المحسن          فاطمھ الزھراء فوزى احمد                 510449مدینة اسوان الجدیدة اسوان
خالد عوض بشیر لبیب                      زینتھم محمد عبد القادر محمدعلى          510747مدینة اسوان الجدیدة اسوان
یوسف عبد الكریم موسى احمد               سمر یوسف احمدعلى عمر                    540381مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        امیره عبد الغنى حامد محمود              648230مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مروه عبد القادر محمد على                محمد احمد محمد احمد                     649556مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مروه حسین عبد الغنى بسیونى              احمد عبد هللا احمد عبد هللا             647112مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایمان عبد الرازق احمد عمران             احمد محمد محمود عثمان                   510889مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سراج حسن عامر على                       نرمین جمال عبد الناصر احمدجاد           646559مدینة اسوان الجدیدة اسوان
علیاء على بدیر محمد                     احمد جمال عبد الجلیل محمد               649143مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سناء عبد العلیم عبد الدایم نوبى         خالد محمد ایمن على                      510632مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سامح تاوضرس ساویرس جوارجیوس             ایرینى خلف نظیر جاد                     646336مدینة اسوان الجدیدة اسوان
شیماء على هللا جادو محمود               محمد ھاللى سید حسین                     511537مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        فاطمھ عبد الرازق نصر ابراھیم            510014مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عثمان محمد عثمان نور الدین              نسمھ محمد عبد الباسط عبادى              648523مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھبھ ادم عبد الغالى محمد                 محمد شعبان محمود عبد الجلیل             511645مدینة اسوان الجدیدة اسوان
یاسمین محمود عبد التواب خلف             محمود محمد محمود عمر                    647819مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سلیمان محمد بحر عبد الكریم              اسماء عبد المنعم احمد عبد هللا          649671مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حسین محمود محمد حامد                    جمالت محمد حمزه محمد                    648006مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        الھام محمد محمد ابوالنور                511994مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ماریان الفى نسیم مرقس                   مخلص عادل عزیز بیباوى                   511328مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسماء زكى محمد زكى                      اسالم مھدى محمد زكى                     775819مدینة اسوان الجدیدة اسوان
امانى محمود محمد محمود                  بھاءالدین محمد عبد المعطى عبد العزیز    511713مدینة اسوان الجدیدة اسوان
امانى محمد فضل هللا الشاذلى             سید عبد اللطیف احمد رضوان               646721مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد رفعت عباس قاسم                     تغرید محمد طھ محمد                      646400مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عبیر احمد حسن صغیر                      احمد ممدوح محمد عباس                    648154مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محسن أحمد االمیر محمد المدنى            عال عبد الفتاح فرغل الصابر              648580مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فاطمھ محمد عطا محمد                     المعتصم باہلل محمدمنصور عبد العزیز      646882مدینة اسوان الجدیدة اسوان



طارق لطفى عبد الكریم محمد               ایھ مصطفى منصور عرابى                   647409مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سامیھ جمال محمد سید                     سید عبد الرحیم احمد عبد الرحمن          511329مدینة اسوان الجدیدة اسوان
یاسر محمد الدسوقى علوان                 والء نصرالدین محمد على                  647498مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ساره مصطفى حسین محمد                    تامر السید عبد المنعم ابراھیم           510414مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مروه محمد كریم احمد                     648604مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ھدى على صالح صادق                       512159مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ریحان رمضان كمال عبید                   ابراھیم سعد الدین محمود زكیر            510483مدینة اسوان الجدیدة اسوان
امانى نوبى على عبد المجید               حماده محمود على محمد                    648134مدینة اسوان الجدیدة اسوان
منال یوسف حامد عبد الكریم               مازن محمود یوسف محمود                   511568مدینة اسوان الجدیدة اسوان
متولى عبد الرازق متولى غانم             شیماء حامد احمد حامد                    511414مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایرین رمسیس عزیز                        ھانى انور ظریف ابراھیم                  648885مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حسین رمضان عالم قبیص                    امیره محمد معوض على                     511721مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حسام الدین فكرى احمد سبع                ساره محمد محمد ابراھیم                  647295مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فاطمھ محمد صالح محمد                    محمد جمال احمد محمد                     512284مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مروه محمد جمال یوسف                     حسن خالد حسن قاسم                       650192مدینة اسوان الجدیدة اسوان
االء عصام موسى عبد الوارث               محمد احمد لطفى حسن                      646629مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسماء عبد الصبور عبد السید محمد         مصطفى یسن احمد محمد                     649672مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سمر سعید محمدابوالنجا                   محمد جبر محمد مرسى                      648628مدینة اسوان الجدیدة اسوان
دعاء محمد عبد الودود ادم                عمر ربیع احمد حسین                      648586مدینة اسوان الجدیدة اسوان
العنود سید محمد االمیر                  محمود حلمى حسن الطیب                    511574مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عبد العال احمد سید احمد                 اسماء سید مرتضى على                     648882مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حسن ابراھیم یوسف حامد                   وفاء عبد الحمید سید احمد                510911مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مجدى نعیم العبد شنوده                   صباح الشایب جورجى تاوضروس               648530مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عالء حسانى احمد عبد الغفار              شیماء مصطفى صغیر محمد                   649988مدینة اسوان الجدیدة اسوان
زینب محمد اسماعیل سید                   عبد هللا سعدى مھلل محمود                511306مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایمان على ابراھیم خلیل                  احمد محمد عبد الحلیم محمد               510808مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایمن شكرى سید محمد شلیب                 نجالء عبد الحلیم سید عبد الحلیم         647119مدینة اسوان الجدیدة اسوان
جھاد عبد الكریم احمد عبد الباسط         عصام عبد المالك نقد حسون                510723مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسماعیل مھلل حسین احمد                  شفا حسن عبده احمد                       511507مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نجالء عبد الرضا طھ                      محمد عبد الوكیل طھ عبد النعیم           647738مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عماد تقاوى شاكر خلھ                     مریم خلف عبد هللا قالده                 650061مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مروه سعدالدین على عثمان                 511935مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ابتسام صابر أحمد محمد                   حسین حسن بكرى خلیل                      646591مدینة اسوان الجدیدة اسوان
رمضان سید بكرى محمد                     منى عبد الرحمن صالح عبد الرحمن          648193مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھانم عز الدین عبد الدایم على            مصطفى السید محمد ابراھیم                511805مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد مصطفى عبد العظیم محمد              منى موسى احمد محمد                      649225مدینة اسوان الجدیدة اسوان
الشیماء السید عبد العال رسالن           كارم محمود حفنى سعید                    510934مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        تریزا عازر منیر عزیز                    647300مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسامھ مصطفى احمد عوض هللا               سحر عبد االلھ حامد محمود                510070مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمود احمد محمد حامد                    امل محمد السعدى محمد                    646669مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ایمان عبدربھ سید احمد                   647240مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد عبد الفضیل اسماعیل احمد            ھدى ھاشم خلیل سلیم                      647128مدینة اسوان الجدیدة اسوان
یسرا عبد المجید حجازى بخیت              محمد عشرى عبد الغنى بخیت                510797مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھند عبد الحمید مكى محمد                 منصور عبد الحمید محمود عبد الحلیم       510806مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فلیب نشات ولیم شكرى                     ھیالنھ سمیر جرجس بشاى                   649330مدینة اسوان الجدیدة اسوان
منار الشاذلى عباس عبد الوھاب            ھانى بكر عبد اللطیف عبد الواحد          646850مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سھیر حسن احمد عیسى                      محمود عبد الرؤوف محمد حسین              648618مدینة اسوان الجدیدة اسوان



رغده ابراھیم عبد الرحمن احمد            محمد عبد الحكیم عبد المجید حفنى         646580مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھالھ عبد الجواد لیثى                    محمد عبد القادر عبد العظیم على          649254مدینة اسوان الجدیدة اسوان
یحیى غریب حسین ابراھیم                  سمیره سعید محمد تھامى                   510777مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        امیره السید محمد المرسى                 649185مدینة اسوان الجدیدة اسوان
دینا ثروت حبیب الیاس                    جرجس رومانى میخائیل بقطر                646202مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ماریانا راضى جاد الرب شحاتھ             اسحق لطفى فرج مسعود                     647005مدینة اسوان الجدیدة اسوان
احمد محمد المنیر محمد خلیل              رباب ناصف عبد الرحیم سالمھ              510196مدینة اسوان الجدیدة اسوان
یاسر عوض هللا یس حامد                   ایمان محمود احمد على                    512116مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فاطمھ عبد العال عباس حسن                شریف محمد عباس حسن                      647967مدینة اسوان الجدیدة اسوان
صموئیل منصر جرس جرجس                    سالى ظریف حبیب سعید                     510309مدینة اسوان الجدیدة اسوان
احمد محمد طھ احمد سلیم                  مروه عبد المطلب امین عبد المطلب         648495مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عبیر احمد ابوالوفا سلیمان               محمود نجم الدین عبده ضوى                647532مدینة اسوان الجدیدة اسوان
صابرین بدرى احمد خلیل                   عبد الفتاح محمد مصطفى كلحى              511087مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نوره محمود محمد سالم                    عرفھ سعید حسن محمد                      510629مدینة اسوان الجدیدة اسوان
دوالجى ناجى عبد الشھید مرقس             یعقوب عبد الشھید حنا داود               510163مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عزه حسن عبد الخالق عالم                 احمد محمد عبد الغنى عبد العال           510179مدینة اسوان الجدیدة اسوان
امیره رجب محمد محمود                    مصطفى احمد حسین محمود                   511675مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایمان صالح عبد الفتاح رمضان             صالح الدین محمد سید                     649473مدینة اسوان الجدیدة اسوان
استیر نبیل متى عوض                      كیرلس صبحى متى عوض                      511396مدینة اسوان الجدیدة اسوان
جھاد محمد محمد عبد العال الجمال         عمر محمد سلیمان محمد                    510664مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھناء جمعھ رمضان مرغنى                   ابراھیم محمد عوض محمد                   649122مدینة اسوان الجدیدة اسوان
كریمھ سعید محمد على عوض                 حسن محمد مصطفى حسن                      510389مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سمر محمود حسن على شحاتھ                 احمد ركابى سید فراج                     510857مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھاجر محمد نجیب عبد الخالق               وائل حسن مصطفى جاسر                     649216مدینة اسوان الجدیدة اسوان
احمد كمال الدین محمد خیر                امیره شمیر محمد خیر                     646711مدینة اسوان الجدیدة اسوان
زكریا محمد سلیم عمر                     منى محمد ابراھیم دھب                    512016مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مصطفى سید أحمد ابراھیم                  ھبھ حسن محمد سعید                       646806مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عطیات عبد الجواد سعید حامد              بحر احمد سید احمد                       649238مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایمان ربیع فھیم عبد هللا                اشرف عبد الوھاب عبد الباسط على          510268مدینة اسوان الجدیدة اسوان
باسم نادر عبده انطون                    مارجریت مجدى ادیب اندراوس               648946مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد مصطفى عبد الظاھر محمد              ایمان عبد الرازق جاد عثمان              511166مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھبھ محروس سامى منصور                    رومانى یوسف ناجى یوسف                   512351مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھناء ضاحى على محمد                      احمد عمر محمد عمر                       646247مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        وفاء احمد سید احمد                      647323مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مروه مھنى سلیم خلیل                     عالء عثمان بسطاوى احمد                  647407مدینة اسوان الجدیدة اسوان
الشیماء على فوزى عبد الفتاح             محمد محجوب جمعھ محمد                    649548مدینة اسوان الجدیدة اسوان
دانیال تماوس بسطاوروس بلمون             منال ماھر حبیب طنیوس                    650191مدینة اسوان الجدیدة اسوان
شاذلیھ صالح عبد العظیم على              عیسى احمد محمود محمد                    512362مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد احمد حسن احمد                      صفاء عبد الكریم احمد سلیمان             512041مدینة اسوان الجدیدة اسوان
یاسر عبد الحمید عبد العال مرسال         ھبھ احمد السید نور                      510772مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسامھ سمیر كیرلس عبد السید              انجى رسمى جبرائیل دریاس                 511847مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نجوان محمود حسین محمود                  احمد عالم محمد حمدهللا                  510602مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد حسن سید احمد                       ایناس السید عبده على                    511008مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ماریا نخنوخ رفق سلیمان                  مایكل ثروت فھمى ناشد                    511739مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ناریمان امین عبد الوھاب السید           647209مدینة اسوان الجدیدة اسوان
امانى مفتاح احمد سطوحى                  احمد رافع محمدالحسن فارس                648960مدینة اسوان الجدیدة اسوان
راشا حسن عبد الشكور احمد                رمضان صالح سلیم بغدادى                  647155مدینة اسوان الجدیدة اسوان



امیره احمد عبد الرحیم احمد              یاسر حسن عبد النعیم محمد                511869مدینة اسوان الجدیدة اسوان
صفاء سامى بدرى احمد                     احمد مھلل احمد مكى                      511482مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایمن على محمد طھ                        نجوى محمود على محمود                    511179مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ربیعھ موسى على موسى                     احمد عبد المنعم احمد عبد هللا           647581مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمود حنفى محمد حسن                     زینب عابدین جمعھ حسن                    511516مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حنا تاوضروس ساویرس جورجیوس              ھبھ سامى رزق جندى                       646335مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مروه طاھر عبد الحمید حسن                511975مدینة اسوان الجدیدة اسوان
منى عبد الرحمن محمد فرج                 مصطفى رزق محمد نور                      649233مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مروه احمد محمد ابوزید                   احمد عبد العاطى حسنین عید               647061مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اكرام احمد محمد ابو زید                 مصطفى عبده حسنین عید                    647338مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ساره عبد الحارث رمضان حسین              محمود احمد رمضان حسین                   511966مدینة اسوان الجدیدة اسوان
رامى عبد الحمید احمد سید                ریھام عادل رسمى عبد هللا                510107مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عماد رزق زعزوع مخالى                    شرین خیر لمعى شحاتھ                     649984مدینة اسوان الجدیدة اسوان
زینب محمود حسن عبد المجید               محمد فتحى حسین غانم                     511276مدینة اسوان الجدیدة اسوان
شیماء محمد سید حسان                     محمود عبد هللا عبد المعطى على           510590مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایمان سید سید أحمد سید                  احمد ابراھیم كمال عبد الجید             647265مدینة اسوان الجدیدة اسوان
أسماء محمود أحمد حسن                    ابراھیم على جادو احمد                   511514مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عبد المالك زكى مھنى بخیت                جاكلین جورج مكرم جرجس                   647036مدینة اسوان الجدیدة اسوان
رحاب حماده الصادق مسعود                 عادل عبد الرازق بربرى محمد              647113مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمود محمد محمد حسن                     صفاء محمد سید یوسف                      647237مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد عبد الوھاب محمود عبد الجلیل        علیا محمد احمد علیان                    649350مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ساره السید محمد دكرونى                  محمد ابوالقبائل محمد سنوسى              646437مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھند عالء الدین عبد العزیز یوسف          محمد االمین جابر مدنى                   647063مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عالء ابوالحجاج محمد ھدایھ               شیماء اسماعیل محمد الرشیدى              646248مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سماح عبد الستار رضوان محمد              محمد جمال فرغل الصغیر                   647210مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد على محمد احمد                      فاطمھ محمد االمین ابراھیم               649462مدینة اسوان الجدیدة اسوان
امانى احمد محمود ابو صادق               ربیع محمد على محمد                      510862مدینة اسوان الجدیدة اسوان
احمد جمعھ على احمد                      ھدى عباس محمد حسن                       512160مدینة اسوان الجدیدة اسوان
دینا عمر فرغلى                          محمد عبد الحمید عبد الرحمن الطیب        649724مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        زینب مصطفى صادق عبد هللا                511882مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نفین عوض هللا احمد عوض هللا             احمد محمود عبد الباسط على               646798مدینة اسوان الجدیدة اسوان
لورین مراد میشیل سعد                    جون امیر انیس ارمانیوس                  649636مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سید عبد الغنى محمد سلیمان               مروه محمد على الصغیر                    646873مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مصطفى سعد محمد عثمان                    عفاف محمود احمد حامد                    510057مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھشام رضمان دسوقى نورالدین               راشا محمود محمد على                     649640مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        والء عمر محمد یوسف                      648442مدینة اسوان الجدیدة اسوان
شیماء بدرى سید طایع                     سالم ابراھیم احمد محمد                  648901مدینة اسوان الجدیدة اسوان
جرجس صبحى شاكر ایوب                     مارى منیر ساویرس سیدھم                  650027مدینة اسوان الجدیدة اسوان
بدر محمد بدرى محمد                      فاطمھ احمد بدرى محمدحسین                647605مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عالء بدرى سید یونس                      الشیماء احمد على محمد                   511399مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى محمود حسین حسانین                 646510مدینة اسوان الجدیدة اسوان
استیر حلیم حبیشى طنیوس                  جرجس عاید لبیب داود                     648584مدینة اسوان الجدیدة اسوان
احمد رفاعى حسنین عبد اللطیف             صفاء مغازى حسن احمد                     649418مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد محمود ابو الوفا احمد               شرین عبد الرحمن محمد عبید               647556مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسماء محمود محمد محمود                  محمد فوزى عبد هللا حسین                 511980مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سھیر عبد الفتاح حامد اسماعیل            اشرف مرتضى ابوالحسن حراجى               650054مدینة اسوان الجدیدة اسوان
زینب محمد مغربى احمد                    یاسر سعد محمد محمد                      649337مدینة اسوان الجدیدة اسوان



الشیماء عبد الوھاب عبد الراضى ابراھیم   عالءالدین على عبد المجید حمد            510879مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        والء صالح الدین شریف حسین               646265مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عمر عبد الحمید عبد الجلیل دھب           ھالھ عبد الوھاب على محمد                647477مدینة اسوان الجدیدة اسوان
منصور صالح عوض صالح                     بخیتھ صالح الدین محمدحسین               512392مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نشأت حسین توفیق محمد                    شیماء على احمد على                      648475مدینة اسوان الجدیدة اسوان
منھ احمد محمد احمد                      وائل محمد على احمد                      646334مدینة اسوان الجدیدة اسوان
احمد محمود احمدعبید                     منى محمد حسینى برسى                     511239مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ساره سالم على محمد                      اینع عزالدین حامد حسین                  511588مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھدى جمال یوسف حمزه                      سالم مھلل محمد حسن                      511308مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھالھ طھ عبد الرحیم محمد                 طھ محمد عبد الرحیم محمد                 648650مدینة اسوان الجدیدة اسوان
بدرى محمود احمد محمد                    ناھد عبد الرازق نصر ابراھیم             510021مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھالھ سعد محمود حسین                     رزق محمد حسین حامد                      647410مدینة اسوان الجدیدة اسوان
وجدى رشدى حبیب بقطر                     رانیا رافت حبیب جرجس                    649290مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نشوه جابر على عبد العال                 عبد هللا رجب احمد ابراھیم               649299مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حمدیھ شعبان جبرهللا رمضان               اسماعیل عبد الموجود اسماعیل احمد        646308مدینة اسوان الجدیدة اسوان
خلیل حسن صالح عبده                      رانیا صالح فتحى ابراھیم                 511094مدینة اسوان الجدیدة اسوان
رحاب محمود محمد محمود عبد الرحیم        احمد حسن على محمد                       647197مدینة اسوان الجدیدة اسوان
غاده محمد احمد حمدى                     حسام الدین ابوالفتوح احمد الطیب         510426مدینة اسوان الجدیدة اسوان
رشا فوزى عبد الحمید دیاب                محمد حسنى احمد محمد                     647674مدینة اسوان الجدیدة اسوان
الریح محمد طھ الریح كرار                زینب محمد سلیم عبد المعطى               647907مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایالجیا جورج شكرى قدیس                  مینا رافت ولیم جورجى                    646489مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        صفاء حسن على محمد                       6418168مدینة اسوان الجدیدة اسوان
والء احمد الشاذلى عوض عبد العال         مرتضى محمد محمود سالم                   511301مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایمان سلیم عبد الباسط سلیم              عبد الناصر مصطفى عرابى احمد             648291مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھاجر سمیر ماھر حسن                      محمد اسماعیل ماھر حسن                   648574مدینة اسوان الجدیدة اسوان
جورجیوس اسكندر ایوب                     شیرین صموئیل ابراھیم عبد المسیح         648183مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسماء محمد شوقى محمد محمود              محمد صالح عبد الحفیظ سلیم               510508مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مرفت عبد الستار امین محمد               كمال حسین محمد احمد                     647822مدینة اسوان الجدیدة اسوان
یوسف باجا محمد عبد الحلیم               ھناء على البدرى حسن                     511489مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھبھ محمد محمود عمر                      احمد سلیمان محمود حسن                   511827مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نجوى محمد على عثمان                     محمود مدبولى احمد صالحین                648662مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمود عبد المعطى ابراھیم                سعاد صالح مدنى عبد الحلیم               648276مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مروه سعد محمود عثمان                    احمد عبد المحسن فرح السید               649074مدینة اسوان الجدیدة اسوان
شیماء سید احمد محمد                     حسام الدین محمد قاسم عبد الوارث         648818مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عز الدین محمد عباس حسانین               عفاف االمیر نجدى امبابى                 648357مدینة اسوان الجدیدة اسوان
امل محمود عبد الكریم محمد محسن          الحسین حسان محمد امین                   510114مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نسمھ احمد عبد الاله                     عالء محمد فھیم حفنى                     510778مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نسمھ سید سید احمد سید                   نور احمد مصطفى حامد                     647796مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد عبد المجدید ابراھیم محمد           حنان ابراھیم عباس احمدانى               649063مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عید حسن حماده سلیمان                    سونیھ عبد السید محمد طھ                 649192مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        امل حسین محمد الصغیر                    510319مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ماریا شنوده الیاس شنوده                 مراد منیر وھیب عبده                     649499مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عراقیھ حجاجى عبد الراضى طھ              مصطفى محمود حامد محجوب                  647311مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسماء احمد جبریل احمد                   احمد محمدسعید عبد الرحمن حسن            510191مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مروه عید محمد احمد                      مصطفى محمد یسین غانم                    510885مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسماء عبده سلیمان محمد                  احمد محمد معوض على                      646250مدینة اسوان الجدیدة اسوان
كرستین جرجس لبیب غالى                   مینا عبد المالك عوض خلیل                647353مدینة اسوان الجدیدة اسوان



شیرین ابو الوفا بدوى عثمان              محمد منصور عبد الحمید شاكر              510264مدینة اسوان الجدیدة اسوان
صفاء تاج الدین محمد عبد الحلیم          محمود سعد النوبى عبد العلیم             646854مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مصطفى احمد على محمود                    یاسمین حامد محمد ابراھیم                649180مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سمیره سعید على احمد                     ابراھیم محمد سلیمان مصطفى               648204مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ناھد محمد عوض احمد                      محمد احمد الضوى احمد                    510226مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نصر رمضان على ابو بكر                   ایمان السید حسین محمد                   511289مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمود سعد محمد ابراھیم                  الطاف عبد القوى بدوى عبد العال          646836مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایمن محمد ظھرى ابو زید                  لمیاء ابراھیم فھمى مدنى                 650018مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عبد الفتاح محمد الصاوى حماد             اسماء عزت محمد جاد                      511162مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سید عبد الحافظ سلمان حسن                فاطمھ محمد سالمان حسن                   649199مدینة اسوان الجدیدة اسوان
شیماء عبد الستار احمد محمد              محمود امین الطیب مختار                  646803مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایمان ابراھیم عبد العزیز ابراھیم        عامر سید عبده محمد                      647586مدینة اسوان الجدیدة اسوان
صفاء ابراھیم ابو المكارم محمد           عبد المقصود ثابت عبد المقصود على        510770مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ایمان حسن عبد الماجد محمد               512209مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد عثمان حسین حلبى                    صفاء محمد مدنى محمد                     647010مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھناء ابوالعباس حامد محمود               عمرو محمد عریان خلیل                    648637مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایمان محمد احمد مرغنى                   سرى محمد سید على                        649282مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        شیرین صالح الدین محمدحسن                648141مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھاجر محمد امین ابراھیم                  محمد ابوالمجد البكرى على                647466مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایمان محمد امین عبد العظیم              محمد على احمد ھاللى                     511490مدینة اسوان الجدیدة اسوان
احمد محمد السید سلمان                   ایناس محمدسعید شھوان جبریل              510183مدینة اسوان الجدیدة اسوان
میرفت حسن محمود محمد                    عماد محمد خضرى ابراھیم                  648228مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        كریمھ احمد شاذلى بسطاوى                 650047مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حمدى جمعھ حسین اسماعیل                  موزه احمد ابوزید محمد                   511633مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سمیره مھران سلیمان عبد الرحمن           احمد عبد الرسول احمد محمود              647749مدینة اسوان الجدیدة اسوان
وفاء محمد احمد محمد                     محمد ربیع طھ محمود                      648922مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھالھ محمد رمضان عبد الكریم              على عبد الرحمن محمد حسنین               646223مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایمن بدرى زغلول سعید                    رشا احمد عرابى على                      647421مدینة اسوان الجدیدة اسوان
منتصر حسن یوسف عبد هللا                 مریم حسین احمد حسن                      512286مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ولید مختار صیام عثمان                   راندا احمد شحات سلیم                    510729مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ماھر خیرى صالح عبده                     رضا عبد هللا حسن محمد                   512194مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حنان سلیمان محمد على                    عصام على محمد على                       649245مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ماریان ثروت عزیز عبد هللا               ریمون فوزى صبحى شكرى                    647104مدینة اسوان الجدیدة اسوان
منصوره محمد حسین احمد                   خالد عبد اللطیف على مرعى                649304مدینة اسوان الجدیدة اسوان
احمد عابدین محمود محمد                  ھدى محمود محمد محمود                    649005مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ناھد نسیم سمعان تادرس                   عبد المسیح منصور سعید قلید              646822مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حسن الشریف سالم محمد                    عزه محمد احمد علیان                     648937مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مجدى رمضان على جبر                      صفاء عزالدین شرف محمد                   510125مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایرین حلمى رزیقى فاخورى                 جرجس مھنى مسعود اسعد                    647908مدینة اسوان الجدیدة اسوان
احمد صالح یسن على                       زینب احمد محمد طھ                       511397مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حنان عبد الفتاح عبد هللا                احمد محمد سلیمان محمد                   648092مدینة اسوان الجدیدة اسوان
منصور عبد العزیز محمد عابدین            انشراح رضوان حسن على                    512309مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فایزه احمد سید احمد                     ابوضیف محمد محمود دیاب                  512148مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ایمان دھب حسین ابراھیم                  649198مدینة اسوان الجدیدة اسوان
وسام عبد الرحمن محمد محجوب              سید عبد الوھاب محمد محمود               648290مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حنان حافظ كامل عجبان                    افرایم میخائیل شاكر سرجیوس              646726مدینة اسوان الجدیدة اسوان
زینب محمد عبد النعیم عبد اللطیف         حسین احمد حسین احمد                     511871مدینة اسوان الجدیدة اسوان



مروان احمد عبده محمد                    اسماء محمد عید ابراھیم                  647637مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عادل حسن احمد حسین                      منال محمد عبد الباسط عبادى              648294مدینة اسوان الجدیدة اسوان
السیده حسین محمود على                   حمدى مصطفى محمود على                    648953مدینة اسوان الجدیدة اسوان
انعام حسن احمد حسن                      احمد ھاشم احمد حسب هللا                 647981مدینة اسوان الجدیدة اسوان
بسمھ ابراھیم ابو خشبھ طاھر              سامى عبد هللا احمد محمود                510863مدینة اسوان الجدیدة اسوان
رانیا بدرى عبد الفتاح بیومى             امیر على هللا عویس                      646534مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ابتسام على باریدى ابو السعود            عالء حامد جالل محمود                    510514مدینة اسوان الجدیدة اسوان
دعاء فتحى احمد فضل                      احمد صالح احمد على                      646741مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سالى محمود ابو الوفا عمر                بصرى محمد احمد عبد الرحیم               510408مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سامح فتحى الطاھر موسى                   رباب صالح عبد الرحیم الضوى              510965مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسماء مصطفى جمعھ ابراھیم                محمد احمد عبد الراضى مدثر               647114مدینة اسوان الجدیدة اسوان
شیماء صالح الدین محمد بشیر              یاسر محمود محمد بشیر                    648597مدینة اسوان الجدیدة اسوان
امل ابو السعود احمد                     محمد حسین احمد محمود                    511696مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ارمیا مكرم نصیر ابراھیم                 ایرین سمیر واصف سالمھ                   648156مدینة اسوان الجدیدة اسوان
شیماء عبد الوھاب جاد الكریم عبد الوھاب  شاذلى عدلى حزین متولى                   511905مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ابتسام ابو النجا سعدى موسى              حسام بدرى عمر حسین                      511697مدینة اسوان الجدیدة اسوان
الیصبات سعد سیفین داود                  عادل صالح داود سلیمان                   511651مدینة اسوان الجدیدة اسوان
الشیماء عبد التواب طھ احمد              احمد ابراھیم جادالكریم احمد             6494648مدینة اسوان الجدیدة اسوان
صالح عبد الالھى محمد على ابراھیم        امنھ عبده احمد حامد                     647093مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فاطمھ الزھراء محمد عبد العزیز           اشرف حسانى عبد الحمید طھ                646395مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عفاف السید عطیتو محمود                  سالم عبد العال حسن محمود                511666مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھیفاء عبد الوھاب سلیم محمد              محمد یحى محمود ابوراس                   648443مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد ابراھیم بیومى على                  ھدى عبد الحلیم جادالكریم عویضھ          648540مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نیفین محسن نصار ناسد                    جرجس كمال جورجى باشا                    510120مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        زینب محمد كامل جعفر                     511481مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عفاف عبد الرازق حسین عبد هللا           اشرف عبد النعیم احمد حسن                511362مدینة اسوان الجدیدة اسوان
امل احمد حسین محمود                     احمد محمد فریحى محمد                    511534مدینة اسوان الجدیدة اسوان
یاسر السید حسانین                       زوبھ محمد متولى حسین                    646440مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فاطمھ احمد محمود محمد                   على ابراھیم محمد على                    510710مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سلمى عبد الحاكم مصطفى مرغنى             ھشام محمد احمد محمود                    650034مدینة اسوان الجدیدة اسوان
جومان على حسن على                       حاتم على فھیم على                       647130مدینة اسوان الجدیدة اسوان
على دمرداش جمعھ حسین                    صباح بدرى عبد الظاھر یسن                646286مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ماریانا ابراھیم جرجس حنا                دیفید بھجت یوسف بطرس                    649247مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد فتحى عبد اللطیف حسن                میاده مجدى قطب محمد                     648197مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھالھ رمضان احمد محمد                    صابر محمد احمد محمد                     648916مدینة اسوان الجدیدة اسوان
رشا سعد بولس قزمان                      جورج عاطف فاخورى جورج                   510419مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مریم كریم حكیم توفیق                    یحیى سلیمان بسطا سلیمان                 511835مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھویدا حربى محمد عبد هللا                محمد عبد السالم محمد حسین               649490مدینة اسوان الجدیدة اسوان
یحى محمد عبد هللا محمد                  دعاء شعیب على سید                       646556مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سامیھ سفین طانیوس جورجیوس               جرجس موریس طنیوس جرجیوس                 648564مدینة اسوان الجدیدة اسوان
النمیرى عبد الجلیل عبد الوھاب           ماجده عبد الحافظ عوض محمد               512388مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ھبھ امین مصطفى احمد                     646765مدینة اسوان الجدیدة اسوان
لبنى احمد عبد الباقى احمد               شریف جادالرب سید محمود                  510957مدینة اسوان الجدیدة اسوان
جرجس ولیم غبلایر اسكندر                 نرمین سلیم صالح عبد المالك              510695مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد عبد الوھاب احمد ابراھیم            فاطمھ محمد محمود ابراھیم                511662مدینة اسوان الجدیدة اسوان
شیماء جابر احمد محمود                   مصطفى فاروق محمد جاد                    647906مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایمان مصطفى حسین نجار                   حسن سعید محمد حسن                       648042مدینة اسوان الجدیدة اسوان



سعاد ابراھیم محمد امین                  محمد عبد هللا عبد الصادق عبد القادر     515334مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مكرم عبد العزیز احمد محمود              سلوى عباس العقاد داودكاشف               510048مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھناء عبد النعیم حسن                     ابوالحسن عبد الجلیل ابوالحسن خلیل       511631مدینة اسوان الجدیدة اسوان
منى عبد هللا محمود حسین                 احمد السایح احمد خلیل                   646542مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مروه یوسف محمود عبد الرحیم              طارق محمد محمود عبد الرحیم              647226مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حاتم جالل الدین على محمد                دعاء حسین عبده مكى                      646543مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سلمان محمد احمد الحاج                   سامیھ فتحى محمد اش هللا                 647553مدینة اسوان الجدیدة اسوان
رشدى محمد عبد هللا سلیمان               امالء شكرى عبد المجید عمر               648440مدینة اسوان الجدیدة اسوان
امیمھ محمد مرغنى صالح                   انور عبد الفتاح قاعود حامد              510722مدینة اسوان الجدیدة اسوان
راضى رزق عبد الشھید فام د               عفاف اسطاسى اقالدیوس داود               647127مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اصالح احمد محمد طایع                    ابوالقاسم حسانى محمد عمران              648971مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھالھ عبد المنطلب محمد سعید              محمد حسن محمد سعید                      647960مدینة اسوان الجدیدة اسوان
شیماء بحر على عبید                      حسن عبده عبید على                       510388مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نورھان محمود زاید عامر                  محمود قدرى عبد القادر اسماعیل           647102مدینة اسوان الجدیدة اسوان
منى محمد زكى حسونھ                      محمد احمد عبد المنعم عباس               647608مدینة اسوان الجدیدة اسوان
وحیده كامل حسن خلیل                     محمد صابر حسن خلیل                      511352مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسماء محمد بكرى احمد                    احمد رجب ابوالفضل محمود                 511716مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سمر صالح صافى احمد                      مجدى محمد عوض حامد                      649130مدینة اسوان الجدیدة اسوان
زینب تركى احمد یس                       محمود محمد ابودوح على                   647681مدینة اسوان الجدیدة اسوان
یاسر حامد امین محمد                     فاطمھ عبد الحمید احمد محمود             647326مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سامح سعد لویس حنا                       رجاء عیاد راشد حنا                      650056مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مروه صالح الدین حسن صالح                محمد حمام عثمان احمد                    510467مدینة اسوان الجدیدة اسوان
بسمھ عبد الحارس عثمان خضرى              حسین فؤاد وھیب سباق                     510668مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حسام الدین ابوالعال محمود               فاطمھ الزھراءعثمان محمد عثمان           650021مدینة اسوان الجدیدة اسوان
وفاء سید عبد العظیم                     خالد ابوالوفا على عثمان                 647222مدینة اسوان الجدیدة اسوان
صبرنا على عبد الاله امام                مصطفى محمد حسن حسین                     510516مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد نصرت عبد الصبور عباس               ایات حازم عبد الباسط ابراھیم            648551مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نادیھ قاسم عبد الفتاح قاسم              یاسر عبد الھادى حسن احمد                510761مدینة اسوان الجدیدة اسوان
میاده احمد عبد الرازق ابراھیم           ولید احمد السید جمعھ                    510554مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فاطمھ سید محمد عبد الحلیم               منصور عبد الرؤوف احمد محمد              511563مدینة اسوان الجدیدة اسوان
میالد قیصر عطا هللا واصف                حنان نجیب زكى شرقاوى                    647760مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حسین محمد محمود                         انتصار صالح عبد الجلیل عبد هللا         649573مدینة اسوان الجدیدة اسوان
امیمھ یوسف حسن محمود                    احمد محمد منصور عبد العزیز              646707مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نجالء شمس الدین ابراھیم الحارون         احمد بدوى محمود الجمال                  587051مدینة اسوان الجدیدة اسوان
احمد عبد هللا سید احمد عامر             نجالء منصور زكى جعفر                    510742مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        نجوى ابراھیم نجار حامد                  511422مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حسن یوسف الشاذلى عبد هللا               منى عزمى رمضان اسماعیل                  647743مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایمان سعد ابراھیم احمد                  عالء احمد عبد الرحیم محمود              511510مدینة اسوان الجدیدة اسوان
لیلى ابو الحسن یوسف ابراھیم             شاذلى على حراجى احمد                    648191مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسماعیل عبد العزیز اسماعیل بدوى         منى محمد یوسف مكى                       511278مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مصطفى احمد مصطفى محمود                  ایمان احمد سالمھ ابوزید                 647810مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھالھ االدھم محمدعرابى                   عصام ھریدى السید شحاتھ                  647514مدینة اسوان الجدیدة اسوان
امال رضوان اسماعیل محمود                محمد احمد محمد عبد الماجد               511913مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اشرف سمعان داود عطاهللا                 نادیھ شنوده عطاهللا بخیت                512022مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عبد الدایم عبد الصبور عبد الحمید بكرى   زینب محمد السید محمد                    649029مدینة اسوان الجدیدة اسوان
زینب شحاتھ محمود طھ                     مرتضى مصطفى عطیتو مصطفى                 510256مدینة اسوان الجدیدة اسوان
احمد حسب هللا حسن محمد                  رشا محمد عبد العظیم جبریل               649277مدینة اسوان الجدیدة اسوان



سماح سید صابر حسن                       محمد فوزى محسب احمد                     647621مدینة اسوان الجدیدة اسوان
منى عبد النبى حسن محمد                  رجب محمد محمود منصور                    646329مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سامیھ عبد هللا احمد عبد هللا            احمد عبد الحمید جاد مصطفى               649530مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ایمان سالم محمد عویضھ                   649150مدینة اسوان الجدیدة اسوان
راندا محمد جمعھ رشیدى محمد              ایھاب عبد الصبور عبد العاطى سید         649315مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سعید غریب محجوب ادریس                   ھند محمدعلى سیف الدین                   647878مدینة اسوان الجدیدة اسوان
منال عبد الصبور حسین صدیق               احمد سید احمد مغربى                     511698مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        نادیھ محمد ضوى خلیل                     511027مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمود حسین محمد احمد                    وجدان كمال عنتر مرسى                    511901مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایھ هللا صالح محمد                      ایمن عبد الرازق یسن حامد                650297مدینة اسوان الجدیدة اسوان
زكریا فایز ذكى یعقوب                    سماح سوقى كامل باخوم                    648803مدینة اسوان الجدیدة اسوان
صفاء على محمد مغازى                     یاسر سعدالدین احمد على                  510789مدینة اسوان الجدیدة اسوان
وداد عبد النبى احمد حسن                 عبد الرؤوف عبد الدایم سید حسین          511379مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھانى كمال الدین الالبد على              صفیھ سید احمد عبد الجلیل                648296مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عمر عبد الستار جاد هللا محمد            صباح محمود محمد اسماعیل                 647667مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ساره محمد حسین محمد                     محمد عبد الرازق محمد محمود              649501مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نجوى محمد مصطفى اسماعیل                 فارس جمال مصطفى اسماعیل                 510282مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد محمود محمد صالح                    شیماء جعفر محمد احمد                    510054مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        منى مصطفى خلیفھ محمد                    647904مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عطیات فاروق سید حسانین                  یاسر محمد عبد هللا عبد الغنى            511993مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسماء على محمد على                      محمد فرید محمد على                      649687مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھدى وھیب عطا هللا بشاره                 فرج جرجس فرج بطرس                       649237مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عبد الحمید عبد العاطى عبد الحكیم خلیل   الھام محمد احمد خضر                     647050مدینة اسوان الجدیدة اسوان
طارق عبد الرازق محمد خلیل               وفاء عبد المعطى اسماعیل محمود           647739مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مروه محمد عابدین ابراھیم                رمضان نادى ابوالحمد حامد                648998مدینة اسوان الجدیدة اسوان
جیھان عبد الرسول محمد احمد              محمد محمد جمعھ ابراھیم                  648468مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محاسن مختار عبد المجید احمد             عبد الكریم سید مصطفى حسین               650187مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فاطمھ محمد مغربى خلیل                   منتصر احمد محمد خلیل                    510624مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حسناء حجابى على حسن                     ولید فتحى محمد فضل                      648451مدینة اسوان الجدیدة اسوان
وصال محمد حسین محمد                     مؤمن على محمد على                       617782مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سماح یعقوب باخوم جندى                   كامل زخارى كامل خلیل                    648629مدینة اسوان الجدیدة اسوان
شیماء قصدهللا عبد الراضى عبد الجواد     احمد محمد حماد عبد هللا                 650062مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھدى سید محمد یوسف                       على خلف سید خالف                        648388مدینة اسوان الجدیدة اسوان
الھام عبد الرازق محمد حسان              مرسى حسن مرسى عبیدهللا                  511554مدینة اسوان الجدیدة اسوان
جوزوفین نادر غطاس جرجس                  مینا منیر مجلع بولس                     647085مدینة اسوان الجدیدة اسوان
صفاء محمد عبد الرحیم                    احمد عبد الاله عبد الرحیم عبد الغفور    649336مدینة اسوان الجدیدة اسوان
شفا صالح ابو رحاب محمد                  كرم محمود ابوالوفا محمود                510662مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فاطمھ جمعھ احمد محمد                    ھشام رجب صالح السید                     646519مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسماء محمد محمود محمد                   محمد سید مصطفى محمد                     648079مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حنان محمد عبد هللا عبد المجید           خالد احمد محمد صالح                     647116مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مروه محمد محمود جابر                    محمود عبد الراضى على ابراھیم            512019مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھشام عوض خلیل سلیمان                    رحاب حسین مختار حسین                    512175مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فاطمھ مصطفى كامل محمد                   احمد زكى امام على                       647635مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نفیسھ محمود عبد النعیم حفنى             عبد المنعم عبد الوارث فھمى عبد الجلیل   647758مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سمر محمود محمد على                      احمد سعید على احمد                      649641مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایمن محمد السید موسى محمد               رضا محمد فتحى موسى محمد                 648987مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اسماء محمد على احمدمحمد                 511377مدینة اسوان الجدیدة اسوان



اسماء ابو الحسن مصطفى عبد الغنى         مصطفى احمد محمد ابوبكر                  649544مدینة اسوان الجدیدة اسوان
میشیل سعد عوض خلیل                      مریم جادهللا سالمھ مجلع                 650282مدینة اسوان الجدیدة اسوان
امال ادھم محمد عرابى                    جعفر عبده عبد العزیز عبد الجواد         649174مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھبھ فوزى محمد حسن                       عرفات عبد الغنى محمود السید             510497مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        زینب محمد یوسف احمد                     510091مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        سماح حسن احمد قاسم                      648847مدینة اسوان الجدیدة اسوان
امل محمد احمد حامد                      احمد عطیھ توفیق نصر                     646359مدینة اسوان الجدیدة اسوان
كرمنز میخائیل اسعد وھبھ                 رومانى لمعى جرجس عبد هللا               646503مدینة اسوان الجدیدة اسوان
كریمھ عبد الكریم عبد العظیم عبد العزیز  محمد عبد المجید عبد هللا عبد المجید     649580مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھویدا عبد السالم عبید عبادى             على جابر عبد الباسط محمد                646526مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ناجحھ فراج عبد العظیم على               عمر فتحى حسن عبد الحفیظ                 647778مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حسن صفوت حسن محمد                       كریمان سید خلیل احمد                    510574مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عبد الحكیم عامر خطاب عبد الباسط احمد حسننبویھ حسین احمد عبد الباسط              510465مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فاطمھ حسن محمد حسن                      عنتر صدقى محمد حسن                      648544مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھانى جاد الرب جاد السید                 نانسى ایلیا عبد الشھید بولس             646776مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نسمھ حسنى عبد الناصر احمد               محمود سعد احمد طھ                       510677مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        امانى احمد ابراھیم احمد                 512397مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمود عبد الرحیم حسین محمد              منال محمد حسین محمد                     511561مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نشوى على محمد عبده                      خیرى نورالدین خیرى صالح                 648457مدینة اسوان الجدیدة اسوان
راشا سید فؤاد محمد                      رمضان حسن محمد صدیق                     647025مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نوره محمد حسن شیح                       ابراھیم محمد حسن عبد هللا               511881مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نعمھ ابراھیم احمد محمد                  احمد محمد ابراھیم عبد هللا              512208مدینة اسوان الجدیدة اسوان
جمالت عبد الحمید سید                    ابوالحسن على احمد حسن                   648181مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        والء حسین مصطفى احمد                    646864مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اشرف عباس یسن حامد                      زینب محمد اسماعیل عبد الرحیم            648005مدینة اسوان الجدیدة اسوان
رومانى سعد صادق جرجس                    ھناء انیس نجیب عبد المسیح               511845مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سمیر بشاى فھیم جاد                      عبیر خلف عبد هللا قالده                 650023مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محروس عبد الشافى بدرى حفناوى            ایمان عبد الاله بدرى حفناوى             648376مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسماء محمد عبد هللا محمد                یاسر خلیفھ منصور سید                    646885مدینة اسوان الجدیدة اسوان
شیماء عبدربھ العجمى عبد المنعم          احمد مصطفى على احمدنصار                 510579مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عبیر طارق عبدون عبد العال               حمدى عبد هللا محمد على                  512398مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سعاد محمد كامل طایع عبد الحلیم          عماد محمد عبد الستار على                647170مدینة اسوان الجدیدة اسوان
صفاء عز الدین سید عبد هللا              محمد جالل بحر احمد                      649461مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھبھ عید صالح محروس                      ایھاب زخارى خیر بلمون                   647302مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عزه عبد الغفار عبد هللا عابدین          احمد لطفى عثمان سلیمان                  512192مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سامح منیر مانولى بانیس                  مارى نبیل عبد المسیح ضماضیوس            648297مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایمان عبده احمد حسن                     ولید فؤاد عابدین ناصر                   510701مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مھا صالح محمد سلیمان                    محمد عبد الفتاح محمد على                512130مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مروه سلیمان عبد السالم حسن              رجب عواض محمد حسن                       647504مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        سعدیھ حسین احمد ابراھیم                 511250مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھالھ عبد الرحیم عیسى عبد الرحیم         حامد السید عیسى عبد الرحیم              511671مدینة اسوان الجدیدة اسوان
یاسر عبد الشكور على حسن                 یاسمین الیاس بشیر ابازید                646315مدینة اسوان الجدیدة اسوان
وفاء رمضان بخیت محمد                    اشرف مبارك ھاشم دردیر                   649707مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سمیره بسطاوى حسین خلیفھ                 احمد ابوالحسن محمود احمد                646381مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حنین عزت یوسف مخائیل                    ایناس سمیر شوقى فھمى                    647845مدینة اسوان الجدیدة اسوان
رغده امین كریم محمد                     وائل عبد الفتاح حسین عبد العاطى         647141مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        منى فاروق حسن احمد                      646491مدینة اسوان الجدیدة اسوان



حنان بسطاورس راشد بسطاروس               میخائیل تاوضروس بسطوروس بلمون           646577مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسماء عبد الوھاب عبد الظاھر عبد المجید  احمد صالح الدین محمد                    648636مدینة اسوان الجدیدة اسوان
رجب ابو المجد عبد الحكیم وزیرى          سھیر محمد عسران حماده                   647620مدینة اسوان الجدیدة اسوان
كمال احمد محمد عبده الشریف              امانى رمضان محمد عاشور                  510631مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد سید محمد حسونھ                     تھانى مرغنى ابراھیم فقیر                512290مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حنان احمد محمد عالم                     محمد مجمد اسماعیل عالم                  649678مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایمان جمعھ مبارك احمد                   عمر احمد حامد محمود                     648959مدینة اسوان الجدیدة اسوان
كریمھ سعد خلیفھ رمضان                   على حافظ محمود عالم                     646713مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مروه احمد محمود محمد                    عزالدین مصطفى محمود محمد                649623مدینة اسوان الجدیدة اسوان
امیره عادل حنا اقالدیوس                 ھدرا وھیب عجایبى موسى                   512091مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایمان عبد الراضى بدوى اسماعیل           حسن خیرى محمد احمد                      649986مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ابتسام نبیل مكى محمد                    محمود محمد ضوى احمد                     648350مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نھى حمدى محمد النیل                     محمود طھ محمد على                       648266مدینة اسوان الجدیدة اسوان
دمیانھ عازر بخیت اسطفانوس               زكریا سلیمان بسطا سلیمان                649445مدینة اسوان الجدیدة اسوان
لیلى صالح سعید عبد الكریم               محمد السید محمد محمدالسقا               648314مدینة اسوان الجدیدة اسوان
دالیا السید احمد عبد الغنى              محمد شعبان عباس عابدین                  646706مدینة اسوان الجدیدة اسوان
زینب على احمد محمد                      محمد احمد شاطر سالم                     511665مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فاطمھ فرج هللا على محمود                احمد على امین على                       649251مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نرمین طلعت ظریف حنین                    اسامھ جوزیف شكرى جرس                    648362مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھویدا عبد الحمید احمد حسین              حسن شحاتھ ابراھیم عبیدهللا              510924مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نسمھ عبد المنعم محمود محمد              احمد عبد المالك حسین احمد               647406مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسماء على ضیف هللا محمود                محمد رجب دھب محمود                      648471مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمود حامد احمد حمد                     ایمان محمد عمر بدر                      512211مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حربى عبد الفراج عبد المعطى محمد         مشیره عبد الفراج عبد الحفیظ عبد النافع  648588مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھناء احمد حسن حسن                       احمداسالم محمدمجدالدین ابراھیم عوض      649288مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سیده ابو الحسن احمد على                 ایمن عبد العاطى خلیفھ حسن               511690مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سعاد محمود مصطفى احمد                   على عربى محمد تمساح                     648118مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نجوى مصطفى حسن محمد                     طارق عنتر محمد ابراھیم                  510748مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مروه محمود عبد القادر محمد              نادى العادلى مرسى موسى                  647329مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھاشم محمد عبد الرحمن احمد               سھام راجح احمد عبد الرحمن               649551مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مریم سعد بشرى بطرس                      ایھاب سامى ودیع حنا                     646738مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عمر عبد الرازق على احمد                 نفیسھ عبد هللا محمد حامد                648431مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ارمیا عدلى جورجى غبلایر                 جیھان سولایر ملك رمان                   647972مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حسین فاروق ابو اللیف عبد الاله          دعاء حسن ذكى محمود                      510740مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فریجھ عبد النبى حسانین عبد الرحیم       محمود صاوى یوسف عبد الكریم              648898مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ناصر محمد عبد هللا على                  منى محمد حسین احمد                      512023مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھناء بخیت محمود سید                     محمد رشاد محمد ابوالعال                 647746مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نجالء عالء الدین محمود احمد             محمد عبد المولى بشیر احمد               649212مدینة اسوان الجدیدة اسوان
رشا عزب احمد شرقاوى                     محمد فراج حفنى مساح                     646460مدینة اسوان الجدیدة اسوان
انجى سراج فرنسیس عزیز                   عادل حربى سركیس عزیز                    650038مدینة اسوان الجدیدة اسوان
منى عوض احمد محمد                       صالح الدین شعبان محمد غالب              511049مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حسن محمد سلیم سالم                      فایزه خلیفھ مدنى احمد                   649109مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ابرھیم احمد سید محمد                    فاتن على حسین بكر                       510012مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مریم كرم مترى تاوضروس                   ایمن لبیب كامل مشرقى                    648293مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھبھ فیصل فتحى خلیل                      محمد حسام صبحى محمدجمال                 510517مدینة اسوان الجدیدة اسوان
رغده احمد انور احمد                     محمد حسین على عبد الرحمن                649011مدینة اسوان الجدیدة اسوان
شذا ابو بكر حسن ابو بكر                 سامى محمد احمد ربیع                     512384مدینة اسوان الجدیدة اسوان



فاطمھ الزھراء صالح محمد                 محمود حسن احمد عثمان                    649019مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسامھ محمود حسان على                    امل یوسف محمود احمد                     646763مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عبده حسین حسن حسین                      صبرین خالد صالح احمد                    649334مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اشرف محمد سلیمان شلى                    رضا سید محمد على                        512271مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ناصر احمد على كرار                      فاطمھ ابراھیم عبد النبى كرار            511450مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فینان حسین محمود حسین                   الشاذلى جابر سید حسنین                  511434مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فاطمھ احمد موسى احمد                    احمد حسن على حسن                        648160مدینة اسوان الجدیدة اسوان
امل شعبان محمد محمد جبر                 عبد الرحیم عبده ابایزید عثمان           512172مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        حنان عوض هللا یسن                       511457مدینة اسوان الجدیدة اسوان
خالد فاضل عبد الحافظ احمد               حنان حنفى محمود عبد الرحیم              648284مدینة اسوان الجدیدة اسوان
منى محمود على حسانى                     عویس محمد احمد محمد                     648401مدینة اسوان الجدیدة اسوان
صباح محمد عبد الكریم محمد               مصطفى صیام عرابى محمد                   510429مدینة اسوان الجدیدة اسوان
منى محمد حسان عبد المعبود               محمد عبد الھادى ھالل عبد هللا           511676مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عبد الراضى كامل احمد محمد               رقیھ سعد ابراھیم ابوزید                 510367مدینة اسوان الجدیدة اسوان
منى عبد الحمید ابراھیم محمد             محمد شحات حسن عبد الرحیم                646800مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مروه عرفھ اسماعیل نوار                  ولید عبد الاله محمد عثمان               646222مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اكرام عصام الدین یوسف ابوالحجاج         انور محمد حنفى طھ                       511530مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھند عبد الستار عریان عیسى               احمد كمال الدین حنفى                    647982مدینة اسوان الجدیدة اسوان
صالح محمد حسنین خلیل رشوان              امل محمد صدیق محمود                     647299مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مروه شعبان عطیھ حسانین                  احمد عبد الرحیم عوض عثمان               649310مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مصطفى احمد طاھر احمد                    منال سلیم اسماعیل محمد                  647582مدینة اسوان الجدیدة اسوان
امل احمد محمود ابو صادق                 محمد سید حامد حسن                       510758مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایفون سمیر رزق میخائیل                  ھدرا زغلول عبد المسیح لوز               511544مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایمان عبد المجید قاصد عبد الباسط        محمود صالح ركابى محمد                   510403مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مرفت السید عباده محمد                   عزت عبد الموجود خلیفھ زیدان             646493مدینة اسوان الجدیدة اسوان
یسرى جابر احمد یوسف                     زینب عبد الحفیظ محمود امام              648437مدینة اسوان الجدیدة اسوان
صالح محمود حسین صالح                    صفاء محمد یس غانم                       510886مدینة اسوان الجدیدة اسوان
رشا انور عطیھ                           سامح منیر عبد النور میخائیل             650029مدینة اسوان الجدیدة اسوان
زینب محمد محمود محمد                    حسن على عبد الرازق حسن                  649999مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        دعاء محمد مكى حسن                       647654مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ممدوح مفید شفیق ابراھیم                 غاده نبیھ سعید ابراھیم                  649601مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھیام محمد عبد الموجود محمد              شھاب سید ضوى بدوى                       649348مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        زینب محمد احمد ابراھیم                  647765مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد عبد هللا موسى محمد                 عائشھ عبد الرازق یوسف نوح               646405مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حنان ابو الحسن عبد ربھ حسن              عبد الوھاب محمد احمد طاھر               512359مدینة اسوان الجدیدة اسوان
خدیجھ حجابى محمد صالح                   یوسف فرغل خلیل فرغل                     511380مدینة اسوان الجدیدة اسوان
شرین رجب الشحات عمر                     محمد ابراھیم عبد الحى على               646808مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایرینى فاخورى خلیل                      وائل ولیم اندراوس عطاهللا               649606مدینة اسوان الجدیدة اسوان
وفاء نور الدین عمر البدرى               ممدوح احمد عرابى على                    510527مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسماء محمد محمد بغدادى                  عبد الشكور شحات یس عمر                  648886مدینة اسوان الجدیدة اسوان
زینب بدرى حسن حامد                      محمد سعد محمد ابراھیم                   647454مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        بسمھ احمد حسن عبد الحمیدصبح             650183مدینة اسوان الجدیدة اسوان
رغده محمد حسن محمد                      جمال بدرى نوبى عبد القادر               648371مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نجاح مھلل عبد الحلیم محمد               محمود عبد الرحیم محمد احمد              511209مدینة اسوان الجدیدة اسوان
جمعھ عبد ربھ عبد الباسط                 ھبھ محمود محمد عبد الكریم               511740مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        سمیھ فتحى ادم حسنین                     649514مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اكرام صالح عباس على                     حسین طنطاوى عباس على                    649271مدینة اسوان الجدیدة اسوان



فاطمھ محمد على بكرى محمدین              عصام محمد بكرى محمدین                   649982مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ورده عبد العال عساف اسماعیل             محمود محمد عساف اسماعیل                 647690مدینة اسوان الجدیدة اسوان
رمضان شعبان بدر محمد                    ایناس صادق عبد المتعال صادق             512358مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نصره لبیب ابراھیم محروس                 بشرى عبد الشھید سیفین معوض              511684مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھند عصام عدلى ضاحى                      محمد عبد القادر حسانى عبد المنعم        647723مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فاطمھ عید عثمان مدنى                    محمود السید عیسى عبد الرحیم             511672مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نجاح محمد محمود احمد                    على محمد سلیمان محمد                    648091مدینة اسوان الجدیدة اسوان
رانیا حمدى طھ عبد الماجد                برھان الدین جمعھ عبد الحمید عبد الماجد  650096مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عبد الرحیم محمد احمد حاج                نوره سید ابراھیم حسن                    512003مدینة اسوان الجدیدة اسوان
االء صالح انور محمد                     ولید حسن محمود ابوزید                   649646مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حنان مھلل الطیب عبد اللطیف              رمضان عبد الجلیل سید مصطفى              647328مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        زینب حسین السید حسین                    510223مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد بدرى محمد حسین                     605369مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھدى مصطفى حسین عبد الحفیظ               حسن بالل حسن محمد                       647269مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سوزان عبد المنعم حسن عبد الرحیم         احمد مصطفى محمود احمد                   647007مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        لیلى احمد محمد حفنى                     647610مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اشرف حسن عبد العظیم مدنى                منال جابر عبد العزیز احمد               646330مدینة اسوان الجدیدة اسوان
روبرت رومانى اسطفانوس                   نیفین عادل صبحى بولس                    650091مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عزه السید محمد عبد الجواد               خالد عبده احمد محمد                     648862مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فاطمھ صالح امین عمر                     محمد زكى الجابرى على                    510690مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        صابرین محمد عبدون طھ                    512377مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایمان فھد الطیب امام                    الحسین عبد الراضى عزالدین ابوالوفا      648338مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عبیر عاطف عبد العزیز النحاس             ھشام عبد الفتاح عبد السالم              510951مدینة اسوان الجدیدة اسوان
غنیھ مروان محمد على                     احمد عبد هللا احمد محمد                 510755مدینة اسوان الجدیدة اسوان
كریمھ محمد احمد حسن                     الحسن محمد عبد الرازق محمود             649232مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        امال ھجان احمد على                      646855مدینة اسوان الجدیدة اسوان
شیماء یوسف حسن ابراھیم                  بدوى محمود بسطاوى محمد                  510043مدینة اسوان الجدیدة اسوان
زینب جابر قناوى عبد الحلیم              امام محمود محمد حماد                    510190مدینة اسوان الجدیدة اسوان
طارق محمد امین احمد                     فاطمھ حامد احمد عبد الحلیم              649470مدینة اسوان الجدیدة اسوان
تھانى یسین محجوب محمد                   یاسر محمد صالح محمد                     510288مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        كریمھ محمد امین محمد                    511110مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سمیر فتحى عبد الوھاب مختار              فاتن عبد المنعم حسن مكى                 622212مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حاتم محمد ابو بكر محمد                  ھدى عكاشھ احمد وھب                      511950مدینة اسوان الجدیدة اسوان
احمد عبد القادر ابراھیم صالح            نجالء عبد الظاھر محمد محمود             510551مدینة اسوان الجدیدة اسوان
راویھ سعد محمود على                     عبد الراضى احمد حسن محمد                647444مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مھا محمد السید                          صابر رمضان حسن احمد                     648366مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        رباب صابر ثابت عبد العال                648677مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد عبد المنعم احمد عبد هللا           فاتن فؤاد محمد الشاطر                   510492مدینة اسوان الجدیدة اسوان
زینب رضوان اسماعیل                      محمد حامد محمد عید                      649127مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ریھام حسن عبد الرشید اسماعیل            خالد توفیق عبد العزیز على               649098مدینة اسوان الجدیدة اسوان
دوالجى یوحنا ریاض فیلبس                 ایمن ولیم زكرى غبلایر                   647205مدینة اسوان الجدیدة اسوان
صفاء سید عبد السالم عبد هللا            رزقى محمد عبد الماجد بكر                648306مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عزه فوزى محمود محمد                     ھانى سعدالدین محمود محمد                649689مدینة اسوان الجدیدة اسوان
رانیا عبد هللا حسان محمد                ناجح عبد الحمید حسان محمد               646396مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ایمان محمد امین احمد                    511589مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مارى عبده حداد سعید                     جوزیف ناجى عیاد زكاالضبع                646845مدینة اسوان الجدیدة اسوان
السید الشناوى احمد القصاص               ایمان فتحى ابوالحمد احمد                647420مدینة اسوان الجدیدة اسوان



ماریھ رسمى متى عبد السید                ذكى حلمى حنا مسعود                      647039مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مارى حلیم عبد المالك جاد                رامى میالد نسیم میخائیل                 647978مدینة اسوان الجدیدة اسوان
غاده سید احمد                           ھانى محمد عثمان حسن                     510948مدینة اسوان الجدیدة اسوان
شیماء طھ عبد الحمید محمد                احمد محمد عبد الرحیم محمد               648645مدینة اسوان الجدیدة اسوان
زینب احمد متولى محمد                    نوبى حجاجى ابراھیم محمود                646514مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نسمھ یوسف محمود حسین                    محمد عبد الحمید محمد مصطفى              647980مدینة اسوان الجدیدة اسوان
والء احمد عبد اللطیف موسى               حسین احمد محمد احمد                     649442مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        نجوى حسن محمود سلیمان                   648082مدینة اسوان الجدیدة اسوان
احكام شعبان الباز خلیل                  عصام محمد صادق ابراھیم                  648658مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حسن محمد احمد عبد هللا                  فاطمھ محمود سلیم احمد                   649666مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمود عبد هللا حسن عبد المجید           شریفھ صالح عبد هللا محمود               512378مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        سمیھ تاج النصر محجوب خلیل               646320مدینة اسوان الجدیدة اسوان
معزوزه عبد الوھاب ركابلى علیان          عویس محمود عبد اللطیف عویس              511650مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سحر محمد سعید محفوظ                     عبد الحكم محمد عبد الحكم جنیدى          510578مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھناء فایق ملك حنا                       نتیج حنا ناشد حنا                       510750مدینة اسوان الجدیدة اسوان
دعاء محمد عالء الدین عبد هللا           محمود عطیتو محمد مصطفى                  649326مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نورھان احمد لطفى حسن خیرى               عادل محمد ھاشم احمد                     649568مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سامح محمد عبد الرؤف جبرهللا             مروه مصطفى محمد مصطفى                   648370مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمود صالح خلیل بشیر                    امنھ صدیق خلیل بشیر                     511922مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ممدوح محمد مكى محمد على                 ھالھ بدرى محمد حسن                      646512مدینة اسوان الجدیدة اسوان
احمد عبد النعیم احمد حسن                لظیمھ محمد عمر عبد الرحمن               511485مدینة اسوان الجدیدة اسوان
رشا محى الدین عبد الكریم بیومى          اشرف عبد الھادى ھالل عبد هللا           511681مدینة اسوان الجدیدة اسوان
دمیانھ یوسف ینى بشاره                   سمیر حلمى فنجرى عبده                    649044مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مصطفى محمد حسین عبد السالم              عزه حسن محمد خیرى                       512275مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        فاطمھ محمدشوقى محمد محمود               649082مدینة اسوان الجدیدة اسوان
وفاء حربى احمد شعبان                    محمد حسین بدوى حماد                     512002مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھناء فوزى محمود ابراھیم                 ناجى خلف عطیھ عبد العاطى                649682مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نجالء سلیمان صابر السید                 شعبان عبد الوھاب امام حسن               512190مدینة اسوان الجدیدة اسوان
بسمھ حامد عبد هللا حامد                 عاطف بدرى محمد عبد الباسط               512310مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایمان محفوظ اسماعیل عبد هللا            صالح محمد محمد احمد                     646601مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عماد القمص باخوم صدیق سنتاؤوس           جیھان خوفو رؤوف جرجس                    648013مدینة اسوان الجدیدة اسوان
بدور مصطفى محمد                         محمود سعید محمود احمد                   649673مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نجالء فتحى محمد ابراھیم                 عباس حسن على حسن                        649117مدینة اسوان الجدیدة اسوان
جیھان نوبى عشاوى محمود                  صبرى عبده عسران احمد                    512257مدینة اسوان الجدیدة اسوان
رضا حسن احمد عثمان                      یاسر عابدین صادق یوسف                   646759مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حسنى ابو المجد شورى محمد                رضیھ رضا محمد عبد العال                 649427مدینة اسوان الجدیدة اسوان
زینب على بشیر سلیمان                    محمد احمد على محمد                      631454مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عادل عبد الحمید حسن عبد القادر          رباب ابراھیم الدسوقى مغازى              649545مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمود حسن مرغنى غزالى                   عبیر عتیق عوض هللا محمد جابر            647208مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عایده حسین محمد احمد                    شاذلى محمد صالح محمدعلى                 648026مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عبیر احمد حسن حسین                      اشرف سعدى احمد ابراھیم                  649181مدینة اسوان الجدیدة اسوان
احمد سالم ادم ابراھیم                   الھام حسین عثمان حسین                   511803مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مریم ناجى عبد الشھید مرقس               اسحاق عبد الشھید حنا داود               510164مدینة اسوان الجدیدة اسوان
أحالم سالم عبد الماجد محمود             محمد احمد محمد الجندى                   510400مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھمت مصطفى عبد الرؤف مصطفى               مؤمن ربیع عبد الرؤف مصطفى               647527مدینة اسوان الجدیدة اسوان
جمال محمد مھنى جاد                      ھیام فضل اسماعیل زیاده                  648663مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مریم على عثمان محمد                     نصرهللا محمد على حماد                   647593مدینة اسوان الجدیدة اسوان



رفعت صبحى مسدارى بسخرون                 فیفیان كمال سعد اسكندر                  650083مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مریم بشرى محارب جرجس                    حمدى سعد عوض عطیھ                       647949مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نھى ابراھیم محمد امین                   محمد كمال ھارون صالح                    649558مدینة اسوان الجدیدة اسوان
امیره بدرى محمد عوض هللا                عبد هللا داود محمد داود                 742412مدینة اسوان الجدیدة اسوان
منى احمد محمد احمد                      محمد سید محمود محمد                     511326مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سماح احمد محمد على عیسى                 یاسر محمد طھ ادریس                      649632مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فاطمھ حامد حسن مدنى                     صالح حسین حسن محمد                      512222مدینة اسوان الجدیدة اسوان
امل عبد العزیز حامد على                 حسام محمود عامر حامد                    648212مدینة اسوان الجدیدة اسوان
امانى محمد احمد عبد المطلب              محمد محمود عبد الرحمن مصطفى             510691مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حسین عواض صالح محمد سعد                 فاطمھ جمال محمد حسین                    649662مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        فاطمھ ركابى احمد محمدسلیمان             510022مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        سھیرعبدالظاھر احمد عوض هللا             648185مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سوسن الفى صادق راتب                     عادل لبیب كامل مشرقى                    647219مدینة اسوان الجدیدة اسوان
صفاء عبد المطلب بدرى عبد الماجد         جمال منصور بدرى ابوالمجد                510711مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سالمھ فخرى سالمھ                        رجاء رشدى فكرى جندى                     646523مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عزه على عبد الرحمن جالل                 اشرف احمد عبد الرحمن جالل               650084مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد مصطفى احمد عوض هللا                زینب عبد العاطى محمدعوض هللا            510063مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سما محمد حسین مراد                      ایمن زاھر محمد ابوالحسن                 648560مدینة اسوان الجدیدة اسوان
شیماء حافظ عبد الرؤف لبیب               عمرو محمد ابوالسعود حسن                 647476مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مروه عبد الموجود محمد احمد              محمد عبد الظاھر عبد السمیع محمد         510688مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سومیھ االمیر احمد محمد                  احمد ابراھیم عبد اللطیف محمد            646768مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عادل صالح احمد محمد                     بدریھ شحات عبده عبد العزیز              647991مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ابو القاسم محمد محمود سعید              سمیھ محمد اسماعیل خلیل                  648262مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھدى احمد سلیمان حسین                    محمود حامد على محمود                    511280مدینة اسوان الجدیدة اسوان
شھدى شفیق زكى سعید                      امل لویس زكى سعید                       647685مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمود محمد على توفیق ھاشم               حنان صالح توفیق ھاشم                    510013مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عماد حنا دانیال بطرس                    طریزا باشیر فوزى عازر                   511856مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھبھ عبد المجید قاصد عبد الباسط          عادل وصفى حربى محجوب                    649034مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ابراھیم فاروق صلیب میخائیل              امال ارمانیوس حنا رمیس                  647120مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایمن عبد الحكم محمد ابو النصر           سمر عبد الحافظ حسن ابوزید               511248مدینة اسوان الجدیدة اسوان
صفاء مھلل عبد الكریم حسن                سامى عبد الحارس حسین الطیب              647068مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسماء حلمى عبد السالم حسن               خالد عبد الكریم عطیھ عثمان              510447مدینة اسوان الجدیدة اسوان
منى رمضان ضوى حسن                       محمد عابدین ضوى حسن                     646426مدینة اسوان الجدیدة اسوان
شیماء جبریل ثابت اسماعیل                االمام عبد المنعم حجازى عبد المنعم      646714مدینة اسوان الجدیدة اسوان
زینب سید فاضل سعید                      ناصر على امین عبد الرحیم                647957مدینة اسوان الجدیدة اسوان
یاسر عزت محمد یحیى                      ھیام مصطفى عبد الدایم حسن               646576مدینة اسوان الجدیدة اسوان
شیماء حسن عبد العال منصور               ھانى صبرى ھریدى عبد اللطیف              647666مدینة اسوان الجدیدة اسوان
امل محمد عبد الحلیم سالم                عبد البارى جابر عبد الكریم سالم         647386مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نادیھ عبد الرحمن على غانم               محمود عبد الحمید محمود احمد             510859مدینة اسوان الجدیدة اسوان
میرفت ابراھیم خلیل جاد                  مكاریوس عبد المالك عوض خلیل             647352مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نفیسھ ھاشم زكى عبد العظیم               خالد عبد الرضى مصرى عبد هللا            510868مدینة اسوان الجدیدة اسوان
خالد انور على محمد                      سلوى عبد الكریم رضوان محمد              648200مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فاطمھ عبد الحافظ امین محمود             محمد ابوالوفا عبد الجلیل خلیل           511646مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اشرف على حسین على                       جمالت عبد الحمید حامد زیدان             510252مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھاجر فتحى محمد ابراھیم                  حسن صابر عید محمد                       646719مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        امال عبد الكریم عزالدین ابراھیم         511245مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فاطمھ محمد احمد عثمان                   غنام عثمان احمد عثمان                   512201مدینة اسوان الجدیدة اسوان



حنان محمد على ادم                       عماد عطا على احمد                       647624مدینة اسوان الجدیدة اسوان
شیماء نصار ابراھیم حامد                 محمد ابراھیم محمد حامد                  511300مدینة اسوان الجدیدة اسوان
كوثر عبد الحفیظ حسین عبد هللا           صالح محمود عبد الباسط محمود             648915مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نجوى نوبى على عبد المجید                شریف محمود على محمد                     510820مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سمر عبد الفتاح مغازى بدر                عبد الرحمن ھاشم محمد حسین               646331مدینة اسوان الجدیدة اسوان
وائل عبد القوى على محمد العشرى          امانى عبد هللا عبد الظاھر سلیم          649242مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھالھ عبد هللا مدثر بسطاوى               عبد الرحمن مصطفى عبد المجید على         649092مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سامح سمیر فؤاد اسطفان                   جاكلین فتحى رزق هللا                    650031مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مغربى احمد بغدادى على                   منى سعد على محمود                       646472مدینة اسوان الجدیدة اسوان
خلود حامد محمود حامد                    صابر محمد سعید جاد                      510451مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد حسین عبده مكى                      رشا صبحى محمد جمال                      510533مدینة اسوان الجدیدة اسوان
زینب صالح ابراھیم یوسف                  ابوالیمن السید محمد الدراوى             510266مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عفاف ابو زید محمد ابو زید               جمال محمد عبد الرؤف محمد                646867مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسماء حسن عبد المقصود محمد              محسن جابر قبیص مجلى                     512261مدینة اسوان الجدیدة اسوان
تھانى جابر عبد الواحد محمود             سید عبد العزیز بدوى حسان                647239مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عادل بسطاى احمد رجب                     ھناء حسن محمد سلیمان                    647604مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فایز عباس عبده مرقص                     نفین ودیع حنس حناهللا                   650001مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھبھ صالح الدین محمد فضل                 محسن محمد حسین سلیمان                   649699مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد فرید محمد كمال محمد فرید محمد سلیم ایمان سید نوارى حسن                     648384مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عفاف صالح حامد محمد                     محمد صالح الدین عبد العزیز احمد         511322مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فاطمھ سید مصرى حسن                      محمد انور حسن على                       647351مدینة اسوان الجدیدة اسوان
شاذلیھ تھامى النوبى عوض                 الحسین محمود الضوى حسن                  648025مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایناس حسن محمد احمد                     باسل عبد العظیم حسن احمد                648289مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھبھ عبد الشكور على ابراھیم              ناصر شحات محمد سایح                     647443مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھدى محمد الحسینى طاھر                   ایھاب محمد عمران على                    512371مدینة اسوان الجدیدة اسوان
صفوت حنا لوقا سیدھم                     منال برسى ساویرس قدیس                   648043مدینة اسوان الجدیدة اسوان
منى عبد الرازق جامع حامد                محمد ابراھیم بشیر مكى                   647385مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھناء یعقوب حكیم سالمھ                   رافت فؤاد بطرس بولس                     648996مدینة اسوان الجدیدة اسوان
شیماء مكرم محمد عبد الحكیم              احمد عبد الحمید عبد العزیز جیوشى        646760مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سحر محمد على                            مصطفى عبد هللا على حسین                 649314مدینة اسوان الجدیدة اسوان
منى عبد هللا محمد على                   جمعھ مصرى محمد عبد الحلیم               648019مدینة اسوان الجدیدة اسوان
میرفت سلیمان الضوى محمد                 ایمن سیف النصرسعد السید                 647186مدینة اسوان الجدیدة اسوان
بثینھ محمد عبد هللا عبد هللا            احمد محمود محمد عسران                   646443مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سماح فھمى حسن ابراھیم                   عصام محمد حسن ابراھیم                   510826مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھناء محمد محمود أحمد                    ھشام عبد العاطى عبد الجواد بغدادى       647303مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        منار شكرى حمد ابوبكر                    649589مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فاطمھ عبد الرازق ناجى ضوى               محمد عبد الرحمن محمد ضوى                510296مدینة اسوان الجدیدة اسوان
منى ابو بكر عثمان جالل                  محمد فتحى محمد حسن                      511737مدینة اسوان الجدیدة اسوان
امجد محمد حسنین على                     زینب عبد المنعم عبده ابراھیم            648925مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عبیر محمد محمود محمد                    ولید سعید احمد سعید                     649669مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد ضوى محمد عبد الرحیم                سوما ابوالحجاج على محمود                648834مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عزه احمد سالم صالح فضل                  یاسر رمضان ابراھیم على                  510495مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھبھ محمد عبد الحمید                     ولید محمد عبد العزیز على                647625مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حسن عبد العظیم احمد برجاس               رضا بشیر احمد محمدخیرهللا               510391مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سمیر محمد احمد سلیمان                   سامیھ صالح عبده صالح                    647805مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایمان حسین محمود مرسى                   اسامھ عبد الرازق على احمد               510530مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مدیحھ نجار قاسم عالم                    رفاعى احمد على ابراھیم                  647348مدینة اسوان الجدیدة اسوان



محمود احمد الركابى حسین                 نجاح امین احمد عبد المنعم               510027مدینة اسوان الجدیدة اسوان
خدیجھ محمود حسین محمود                  محمدالسید احمد محمود ابراھیم            648094مدینة اسوان الجدیدة اسوان
دھبیھ على محمود جبران                   على مصطفى بشیر عثمان                    647903مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسامھ مصطفى على محمد                    سھام انور على محمد                      510916مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عبد الغنى متولى عبد الغنى رمضان         انتصار مصطفى خلیفھ محمد                 646368مدینة اسوان الجدیدة اسوان
دینا عبد الراضى محمد ابراھیم            احمد عبد الحمید احمد حندوق              648215مدینة اسوان الجدیدة اسوان
رحاب مشرف محمد جبلى                     احمد نصرت عبد الصبور عباس               648509مدینة اسوان الجدیدة اسوان
بدرى عبد الظاھر محمد على                سمیره شمس الدین طاھر                    511344مدینة اسوان الجدیدة اسوان
الظاھر عوض الطاھر عوض                   امل سعدالدین محمد الطاھر                511376مدینة اسوان الجدیدة اسوان
شیماء یوسف لیثى مرعى                    عبد المجید یوسف عبد المجید حسن          647083مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایمان ابو القاسم موسى محمد              یاسر حسن محمد عبد المعطى                647891مدینة اسوان الجدیدة اسوان
صفاء عبد الفتاح عبد العزیز على          ناصر حسین اسماعیل محمد                  649649مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سھیر عبد الحكم سعد احمد                 طارق عبد الحفیظ ابوبكر بربرى            649124مدینة اسوان الجدیدة اسوان
احمد محمد الضاوى حسن                    عبیر عبد الحمید احمد عبد هللا           647259مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نصیف شحاتھ نصیف شحاتھ                   لیلى عزیز جورج انطون                    511986مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مدیحھ عبد هللا محمد سلمان               حمزه یوسف محمود حسین                    512206مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مرزوقھ عید احمد خلیل                    ایمن امین عطاهللا خلیل                  510654مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        سھیر عبد الدایم احمد عوض                510217مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایرینى دریاس جرجس دریاس                 صموئیل فوزى العبد بنیامین               648277مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد حسین عبد الاله محمد                سحر محمد عباس حسانین                    6496474مدینة اسوان الجدیدة اسوان
تریزه عزیز جورج انطوان                  سامح شحاتھ نصیف شحاتھ                   510626مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فاطمھ الزھراء احمد                      سعد على سالم سید                        511512مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سماح عثمان حسن عثمان                    مكى شاذلى عبد الالھى سلیمان             512274مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عاطف حسن عبد الرحیم                     سمیره مصطفى حسین مصطفى                  648354مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ابتسام ابو النعمان احمد حنفى            یوسف ابوالخیر سید صغیر                  511001مدینة اسوان الجدیدة اسوان
امنھ محمد عبده الباروكى                 عادلى محمد عادلى حسان                   648456مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        حوریھ حسن عبده احمد                     511330مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        تبارك محمد حسن محمد                     650169مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نعمھ احمد محمود                         محمد رفعت عبد العزیز احمد               649067مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایمن شحاتھ یوسف حبشى                    سناء وردى صلیب یوسف                     647846مدینة اسوان الجدیدة اسوان
یاسر رشاد عبد العال ابراھیم             عفاف سعید عبده محمد                     647869مدینة اسوان الجدیدة اسوان
دوالجى ناجى عدلى مجلع                   رومانى شایب وھبھ رستم                   510660مدینة اسوان الجدیدة اسوان
منصور االمین محمد محمود                 عفاف رضوان حسن على                      510039مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھبھ سید محمد جاد                        اشرف ابوالحسن محمد جاد                  510619مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حاتم محمد سلیمان محمد                   وسام عالءالدین محمد احمد                511849مدینة اسوان الجدیدة اسوان
تحیھ عریبى صدیق محمد                    محمود حسن على حسن                       649472مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اورین نور سیدھم جرجس                    خیرى عبد الشھید حنا داود                510169مدینة اسوان الجدیدة اسوان
صابر عبد القوى دمرانى عبد الجلیل        محمد عبد الجلیل حداد عبد الجلیل         647899مدینة اسوان الجدیدة اسوان
احمد عبد العال مغازى ابراھیم            زینب سید عبد الرحمن حسن                 647306مدینة اسوان الجدیدة اسوان
رشا عجیب جبالى دھب                      مدحت عبد الحفیظ فتح هللا                647864مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسماء عبد هللا الغریب على اسماعیل       محمد محمود فؤاد خلیل                    647445مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسماء عدلى عبد العزیز محمد              اشرف حسین احمد النخیلى                  649711مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسماء نصر هللا عابدین محمد              ھشام سید محمد ابوراس                    510424مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسماء محمد ربیع محمد                    ابوالحسن جمعھ احمد حسین                 511985مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سمیره معوض صلیب نصیر                    مالك سلیمان حنا داود                    510155مدینة اسوان الجدیدة اسوان
خلف زغلول عبد المسیح لوز                مریم رفعت منقریوس عبد المسیح            647057مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھناء جمال اسماعیل احمد                  ابوالقاسم عباس اسماعیل محمد             648485مدینة اسوان الجدیدة اسوان



                                        ابتسام عبد هللا عبد الكریم جالل         649518مدینة اسوان الجدیدة اسوان
منال حسن السید حسن                      على حسن احمد اسماعیل                    647945مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد سید محمد دھب خلیل                  ھویدا حسن محمد صادق                     648189مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عبد المنعم محمد احمد سلیمان             ایمان عبد الحفیظ محمداحمد على           647815مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسماء مھدى احمد على                     ناصر عبد النعیم مصطفى احمد              648525مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محسن عباس احمد عثمان                    ربیعھ عبد المقصود یسن جامع              648977مدینة اسوان الجدیدة اسوان
غفاف على محمد على                       حسن احمد حسن محمود                      510283مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ثناء عطیت هللا راشد                     رومانى عبادى مجلع عبادى                 648883مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فاطمھ احمد عبد الفتاح عید               یوسف بالل عبد الوھاب عید                646366مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد عبد الغنى عباس محمد                سلوى محمد احمد محمد عوض                 648981مدینة اسوان الجدیدة اسوان
والء عبد االلھ احمد محمد                عبد الباسط حسن النجار احمد              511359مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        لیلى احمد ابراھیم حسن                   511637مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سوزان لویس ریاض                         سامى شوقى بولس جاد                      647139مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ام السعد قناوى سقاو محمود               ایمن احمد عبده احمد                     646637مدینة اسوان الجدیدة اسوان
تریفینا ممدوح ولیم بطرس                 نشات عیاد غبلایر خلھ                    511054مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسماء محمود محمد البدرى                 محمد ثابت كرمى محمد                     648660مدینة اسوان الجدیدة اسوان
منى مصطفى عبد الحفیظ جمعھ               ربیع سید عبد الغنى ادریس                646786مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نوره احمد كمال الدین على                جابر عبدربھ ابوالمجد احمد               510284مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فاطمھ على أحمد مھدى                     حسن محمد توفیق محمد                     510061مدینة اسوان الجدیدة اسوان
والء محمد على احمد                      سید محمد صادق ابراھیم                   648659مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محسن ماھر عبد المسیح لوز                حنان مكرم رمسیس رمیس                    647322مدینة اسوان الجدیدة اسوان
كرم رفعت عبد هللا شدید                  نجاه جریس عبده سالمھ                    648224مدینة اسوان الجدیدة اسوان
شلبى محمد على على شلبى                  بشرى ابوالعال سعید عبد المجید           511956مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سیده برعى رمضان عبد الغالى              سعد حسیب حسین حامد                      647399مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایمان عطیھ هللا عالم عطا هللا           عماد احمد محمدالصادق اسماعیل            511632مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نجوى حسین عبد الرحمن حسین               ھانى عبد الحلیم عبد هللا محمد           511931مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فیبى تاوضروس عازر تاوضروس               ماجدحلمى رزق هللا فرنسیس                647288مدینة اسوان الجدیدة اسوان
صابره طھ احمد عبد الرحمن                ابراھیم عبد الحفیظ عسران محمد           510609مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھند عبد الراضى محمد غنام                اشرف حسن احمد علوان                     511303مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نھا عبد النبى عبد هللا عبد النبى        ابراھیم رمضان عبد هللا عبد النبى        511875مدینة اسوان الجدیدة اسوان
والء على عبد الرحمن محمد                حسام خلیفھ منصور سید                    646887مدینة اسوان الجدیدة اسوان
احالم نشأت عبد المبدى عبد الكریم        ناصر سید حفنى عبد الرحمن                657664مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حمدى عبد النبى محمد على                 ایمان احمد بشیر محمد                    511047مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسماء عبد الرحمن احمد عبد هللا          محمد محمد خلیل احمد                     511114مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھدى حیدر محمد الصغیر عابد               احمد الصادق احمد على                    649292مدینة اسوان الجدیدة اسوان
الزھراء محمد نصر ادفاوى                 طارق على یوسف على                       511557مدینة اسوان الجدیدة اسوان
احمد حسن حسین محمد                      امل محمد االمین عبد الصادق              647362مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عائشھ عبد الشافى احمد صالح              حسین ركابى حسین احمد                    646392مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سامح دانیال میخائیل صموئیل              نجاه شكرى جرس جرجس                      647933مدینة اسوان الجدیدة اسوان
أمنھ خضرى حنفى محمد                     احمد محمد عنانى عبد المجلى              510716مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھناء ابراھیم احمد محمد                  عباس محمد مصطفى محمدالبربرى             649052مدینة اسوان الجدیدة اسوان
بالل حسین محمد حسین                     شریفھ عبد المنعم عبد البارى سلیم        650037مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        حلیمھ محمد حسن عثمان                    511235مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ماجده محمد صالح حامد                    محمد عبد الحمید عبد الكریم محمد         648241مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سلمھ محمد حسن على                       محمود احمد محمد عبد هللا                647375مدینة اسوان الجدیدة اسوان
امانى محمد عبد العزیز حسین              عامر یوسف حسین عبد هللا                 649206مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد رمضان ابوالحسن احمد                وجیھھ السید محمد على                    510270مدینة اسوان الجدیدة اسوان



ھاجر محمود عبد الرحیم مصطفى             عمرو محمد ممدوح عبد الحافظ              511983مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فاطمھ الزھراء یوسف ابراھیم              شوقى حسن مؤمن احمد                      647798مدینة اسوان الجدیدة اسوان
رضا عبد الحمید احمد ادریس               اسامھ احمد عثمان محمد                   648002مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نوره احمد سعید حزین                     نصارى عوض بغدادى حسین                   510760مدینة اسوان الجدیدة اسوان
رجاء مصطفى صالح حامد                    حنفى عبد الغنى صالح حامد                511878مدینة اسوان الجدیدة اسوان
شعبان احمد عبد النعیم سلیم              نجوى مختار صیام عثمان                   646671مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مروه ابو الحسن احمد حسن                 محمود احمد جاد عبد هللا                 648672مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مروه سید عبد العظیم عبد اللطیف          اسامھ احمدكمال الدین محمدمدنى           649275مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسماء احمد حامد محمد                    نمیرى محمد عبد الرحمن سلیم              649676مدینة اسوان الجدیدة اسوان
منى محى الدین سعید احمد                 عبد الحمید عبد النبى على محمد           512046مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عبد الحمید احمد الرفاعى عبد الرحیم      اكرام عبد الستار احمد اسماعیل           511268مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فاطمھ عبد الستار على محمد               موسى صالح على حسن                       646755مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایھاب محمد محمد درویش معوض              عائشھ اسماعیل عبد المعطى احمد           646266مدینة اسوان الجدیدة اسوان
صباح محمود سعید عبد هللا                صالح عطیتو سعید عبد هللا                511295مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عبد الحكیم طھ حسن على                   ناھد محمد عبد الحلیم سلیمان             512179مدینة اسوان الجدیدة اسوان
على السید على نعیم                      عواطف سید حسن احمد                      649657مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایمان عبد الراضى عبد الوھاب محمد        منصور عبد القادر طاھر عبد الرحمن        510640مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسماء عبد الرحیم احمد                   عثمان على عثمان عمر                     646561مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایمان برى لویز بخیت                     عیسى جید عطاهللا قصدور                  649536مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھالھ محمود عبد الرازق                   احمد ھاشم محمد على                      512038مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسامھ عدلى عبد الرحیم طھ                عبیر حسن محمد سلیمان                    647480مدینة اسوان الجدیدة اسوان
دعاء عباس الطاف عباس                    محمد ابوالحسن محمد جاد                  649248مدینة اسوان الجدیدة اسوان
صفاء عبد اللطیف امین بخیت               حسن عجمى محمد حسن                       511271مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سعد ابراھیم محمد االمین                 ھدى محمد احمد محمود                     510018مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فاطمھ احمد عبده یحى                     مدحت محمد عباس عبد هللا                 649007مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مصطفى حسیب محمد ابو زید                 نھلھ عبده محمود حسن                     647441مدینة اسوان الجدیدة اسوان
امال عبده محمد عبد هللا                 خالد احمد طھ محمد                       510357مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        صباح عبید جبرائیل بشاى                  647606مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مرسا سعد سیفین داود                     بشرى عبد النور داود سلیمان              511688مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مدیحھ محمد امین لیثى مدثر               عبد القادر محمد صالح سلیم               647782مدینة اسوان الجدیدة اسوان
علیاء جالل الدین عبد الصمد              سعید محمد دھب محمود                     647623مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھبھ ربیع محمد محمود                     صالح الدین محمد ابراھیم                 510416مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حسناء احمد حسن احمد                     محمود عبد الحافظ سلیمان محمود           647058مدینة اسوان الجدیدة اسوان
خالد محى الدین محمد احمد                منى قرشى عبده یعقوب                     510280مدینة اسوان الجدیدة اسوان
زیثنب جبریل رضوان عوض                   جمال بدرى رضوان عوض                     511864مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حنان سعد میخائیل خلیل                   سمیر فوزى حبیب صالح                     511555مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد عبد الرازق طھ محمد                 ھالھ محمد احمد ابراھیم                  647704مدینة اسوان الجدیدة اسوان
شیماء حسن محمد المصرى                   عمرو عوض حسن سلیمان                     512187مدینة اسوان الجدیدة اسوان
احالم كامل عبد الرحمن تونى              على حسن محمد صدیق                       647060مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ماجده حسین حسن على                      510337مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سمیر محمد كمال حفناوى                   سوسن حسن كمالى حسن                      510894مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        صباح محمود عبد الرحیم بشیر              512363مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نورین فایز باخوم شنوده                  نادر بشاره غالى جرجس                    647395مدینة اسوان الجدیدة اسوان
منال تمام على محمد احمد                 احمد محمد یحى حامد                      510536مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        جیھان حسین احمد ابراھیم                 511217مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نصره شعبان عطیتو محمد                   احمد محمود حسن بكار                     510513مدینة اسوان الجدیدة اسوان
رشا عبد الفتاح مغازى بدر                كمال سلطان محمد سعدون                   648164مدینة اسوان الجدیدة اسوان



سید امین سید على                        اسماء عبده محمد حامد                    647026مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھشام احمد طھ محمد                       ھیام محمد احمد محمد                     646633مدینة اسوان الجدیدة اسوان
دعاء عدلى عمر عبد العزیز                عصام فوزى محمد حسن                      510498مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عبلھ عبد النبى حسان علیان               كمال علیان ابراھیم على                  647574مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        صباح صالح عثمان فضل                     512376مدینة اسوان الجدیدة اسوان
انوار ابراھیم سعید سعد                  ممدوح محروس سلیمان داود                 650090مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ایات محمود على عبد العال                648651مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھناء ظریف یوسف اسحق                     یوحنا فوزى العبد بنیامین                646881مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نجالء على محمد مغازى                    كامل محمد خلیفھ شریف                    510790مدینة اسوان الجدیدة اسوان
وفاء احمد محمود                         اسامھ حسن محمد على                      646467مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نوره عبده قدیس عبد المالك               ابراھیم رزق شحات ابراھیم                647345مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سعیده عبده طھ عارف                      مصطفى سید مصطفى ابراھیم                 648342مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مرفت عطیھ جاد بطرس                      سمیح رشدى شنوده عبده                    647900مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایمان محمود على حسین                    مدنى محمد مدنى محمد بفدق                647020مدینة اسوان الجدیدة اسوان
امیره محمد كامل طھ                      عاطف احمد رفاعى عبد الجلیل              648657مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سحر الفولى الطاھر محمد                  ممدوح عبد الباسط احمد عثمان             646258مدینة اسوان الجدیدة اسوان
القمص یوحنا وبالمیالدناروززكى سیدعبدالملعفاف عیاد مصرى صھیون                    649331مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مصطفى ضوى حسین احمد                     عزیزه صالح حامد محمد                    648894مدینة اسوان الجدیدة اسوان
طارق ابراھیم عبد الحى على               تغرید ابوالحسن محمد عبد هللا            649481مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عزه یوسف على ابو الحسن                  اسامھ محمد عبد القادر سالم              510178مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اخالص عواض محمد حسن                     648051مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سمیھ محمد یوسف رضوان                    یحیى عبد المتعال محمد سلیمان            650074مدینة اسوان الجدیدة اسوان
امانى عبد المنعم خضرى ابراھیم           عبد الحلیم فتحى عبد الحلیم محمد         648634مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        صباح عاشور موسى حبیشى                   730353مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عبد الحفیظ مصطفى احمد عوض هللا          فتحیھ اسماعیل محمد موسى                 510060مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فوزى محمود حامد احمد                    خیریھ ابوالقاسم محمد عبد الحافظ         647272مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سمیحھ مرزوق مترى نخلھ                   ماھر جاد فرج كندس                       648917مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایمان رمضان ابراھیم محمود               بركات حماده محمد عبد النعیم             647684مدینة اسوان الجدیدة اسوان
صباحھ شرف الدین محمد على                فتحى عبد المتعال حسین سكورى             647962مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        فتحیھ حسین حسن احمد                     511877مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد خلیل صیام محمد                     سمیحھ یوسف موسى محمدجمعھ                648538مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حمدى محمد سعد                           عزه احمد عبد هللا محمد                  647930مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        زینب محمد مصطفى البكرى                  511150مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عبد المنعم فتحى حسن رشوان               سحر مصطفى صغیر محمد                     649992مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سحر محمود احمد خلیل                     ھشام مصطفى حسن عبد الراضى               649316مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نجوى شفیق حكیم سمعان                    عماد بشیر منصور القط                    649709مدینة اسوان الجدیدة اسوان
شرین صالح الدین محمود مصطفى             عبد الناصر عبد الستار على الراوى        646691مدینة اسوان الجدیدة اسوان
امال طھ محمد عثمان                      محمود محمد حسن محمد                     510669مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        یاسر محمد توفیق الشعار                  646298مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        میرفت محمد فتحى محمد                    647285مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نزھھ عبد الحفیظ جمعھ                    محمد عبد الحارس جمعھ محمد               649681مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھبھ عوض عبد الوھاب                      یوسف شعبان مبارك یوسف                   511260مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عبد هللا محمد عبد هللا صالح             ھانم محمد احمد صالح                     510805مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سید عبد النبى مھدى عبد الجلیل           كریمھ سالم عبد الالھى احمد              647247مدینة اسوان الجدیدة اسوان
امنھ محمود على حسانى                    نجار محمد احمد مھران                    647589مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد على حسن على                        نجاه احمد عبد المولى عطاى               650059مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فاطمھ سلیمان محمد سلیمان                زكریا محى الدین عبد السید               648278مدینة اسوان الجدیدة اسوان



                                        فوزیھ امبارك محمد امبارك                510317مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        سمیره سعید عبد الرحمن طھ                647987مدینة اسوان الجدیدة اسوان
صباح امین عبد اللطیف سعدهللا            اشرف محمد عبد اللطیف ابراھیم            646815مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حنان على ابوالمجد حسن                   محمد محمود ابوالمجد حسن                 647885مدینة اسوان الجدیدة اسوان
رفعت احمد عبد الكریم محمد               نادیھ لطفى عبد الكریم محمد              646801مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ابراھیم حسن على                         فاطمھ عبد السید محمد على                510936مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھالھ بدرى احمد                          مصطفى ابراھیم احمد محمد                 510005مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        سعاد احمد عبد المطلب محمد               646399مدینة اسوان الجدیدة اسوان
منى كمال على عبد هللا                   عرفھ ابراھیم على محمد                   512379مدینة اسوان الجدیدة اسوان
غاده سعید احمد على                      اشرف جالل حسن احمد                      649327مدینة اسوان الجدیدة اسوان
طاھر محمود محمد ھاللى                   كریمھ عطا محمود على                     647963مدینة اسوان الجدیدة اسوان
امنیھ ناصر عبده ناصر                    ابوبكر ابراھیم على ادریس                646607مدینة اسوان الجدیدة اسوان
منى محمد عبد الخالق خلف                 صالح فؤاد حامد عبد العال                647652مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فیكتور مرقص حنا                         سوزان موسى یؤنس عبد المالك              648927مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مرفت صالح عبده خلیل                     647024مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سھام عثمان احمد بشیر                    ھشام نعیم عثمان بشیر                    511044مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حنان مصطفى السید النویھى                محمد عبد الحافظ على حسونھ               649230مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عصام الدین عبد هللا محمد سلمان          عفاف احمد محمد سلیمان                   510395مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عبد الشكور محمد مصطفى عبد الجلیل        رئیسھ محمد عبد الراضى ھمام              649723مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نفیسھ احمد حسن محمد                     كمال عبده حسن محمد                      511532مدینة اسوان الجدیدة اسوان
منال عجیب صدیق مغاریوس                  رومانى سلیمان بسطا سلیمان               511883مدینة اسوان الجدیدة اسوان
رابعھ على حسنین ابراھیم                 شعبان احمد مجلى عبد البارى              510733مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محسن محمد محمد حسین                     648608مدینة اسوان الجدیدة اسوان
یحیى حسن محمد خلیل                      سمیره احمد محمد خلیل                    647419مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نجالء عبد الصبور عبد الباسط محمد        توفیق صابر عبد الباسط بغدادى            649194مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مروه عبد الفتاح حسین على                محمد عبد العاطى حسین على                510606مدینة اسوان الجدیدة اسوان
منى محمد خلیل سید خلیل                  عبد الوھاب حسن صالح عبد الجلیل          511332مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اوعاد عید محمد ربیع                     السید عباس دنقل محمد                    646386مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سلوى عیاد قسطینس سلیمان                 منیر امین كندس بالمون                   646237مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        زینب رزق محمد نوراحمد                   648324مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مدیحھ محمد عبد الحافظ صالح              646715مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فتحى محمد فوزى قاسم                     شادیھ ادریس عثمان اسماعیل               510938مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مروه محمد عبد الحمید على محمد           احمد على ابراھیم حسن                    512037مدینة اسوان الجدیدة اسوان
صبرى فرج سدره عجایبى                    رحمھ عطیھ حنا یوسف                      649659مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھیام صالح فھمى سعید                     عالء شاذلى صالح متولى                   646572مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھویدا عبد المعز عبد الشافى حفنى         خالد عبد الموجود على محمد               510756مدینة اسوان الجدیدة اسوان
انوار شعبان عطیتو محمد                  عبد السالم احمد مكى صالح                511246مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فاطمھ احمد ركابى محمود                  نصرالدین عوض محمد مصطفى                 648361مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھمت محمود مصطفى احمد                    عبد هللا عبد النبى على محمد             649607مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        حمیده حسن بسطاوى حسن                    647076مدینة اسوان الجدیدة اسوان
خضرى شحات عمر على                       نصره محمد عباس حسین                     510731مدینة اسوان الجدیدة اسوان
صباح محمد عبد الرحیم مرسى               عبد النبى عطاهللا عبد الرحیم مرسى       646474مدینة اسوان الجدیدة اسوان
امل محمد ابودوح غدیرى                   محمود بدرى محمود علیوه                  510567مدینة اسوان الجدیدة اسوان
امانى عبد هللا محمد عبد هللا            محمد حسن عبد السید خیرى                 646327مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حفصھ حسن صابر حسن                       محمد محمد الصدیق شندى                   646412مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عماراحمد مصطفى حامد                     فایزه محمد توفیق محمد                   510028مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایمن غردون سلیمان داود                  سلوى عدلى متى قالده                     647125مدینة اسوان الجدیدة اسوان



                                        تونیا منیر مجلى بطرس                    647258مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھند عوض هللا احمد على                   محمود عبد الشافى على حسن                647561مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سامیھ جمال الدین رشدى محمد سلیمان       محمداالحسن احمد محمد محمد               650185مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایمان حجاجى محمد عبد المجید             عبد الحفیظ احمد عبد الظاھر احمد         510401مدینة اسوان الجدیدة اسوان
رجاء موریس زكى رومانى                   القمص داود وبالمیالدعمادحلیم جادعوض     648667مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عیشھ جادو حمدناهللا على                 510377مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عادل رمسیس اندراوس زخارى                فیوال مرقص حنا القسیس                   648931مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سومھ حجازى حسین غریدى                   ھشام فھمى محمود مدنى                    648492مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اكرام عبد هللا محمد مھدى محمدمدنى       محمد یوسف محمد بشیریوسف                 510049مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اندیرا مكرم سفین معوض                   زكریا فاروق عطیھ جاورجیوس               646403مدینة اسوان الجدیدة اسوان
خالد فتحى السید عبد الحافظ              ایمان خیمر التونسى محمد                 649446مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مروه فراج عبد العظیم على                عبد الناصر رمضان على احمد               649441مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد ابراھیم على فرغلى                  امل شعبان مبارك یوسف                    511228مدینة اسوان الجدیدة اسوان
میالد انور نجیب اسكندر                  حیاه مجلع عبد الشھید روفائیل            650071مدینة اسوان الجدیدة اسوان
صباح صبحى حبیب عبید                     عادل وھیب شحاتھ میخائیل                 648135مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فوزى عبد هللا مرغنى شعبان               عفاف یوسف جمال عبد هللا                 510285مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نجوى انور سالمھ عطا هللا                عبد المسیح كمال عطیھ حنا                646300مدینة اسوان الجدیدة اسوان
شیماء مصطفى احمد مكى                    محمد عبد النبى عبد الاله حسانین         647634مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ربیع جمعھ محمد على                      منى جالل مصلح صالح                      510431مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نعمھ ابو ضیف عبد الحافظ محمد            حربى حسن محمد طنطاوى                    646546مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سكینھ سالم على سالم                     محمد بسطاوى احمد محمد                   648839مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ایمان حسین محمد ابراھیم                 647089مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسماء على ابو القاسم ابو زید            جمال اسماعیل خلیل حسن                   647350مدینة اسوان الجدیدة اسوان
شادیھ عبد الرؤف محمد ابو ضیف            رفعت محمد عبد العزیز محمود              649489مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        صباح سالمان سلیم حسن                    649319مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نجاح جرجس اسحاق غبلایر                  شنوده عبد المالك عوض خلیل               647372مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عبد العظیم اسماعیل احمد اسماعیل         عطیات عبد الفتاح حسین محمد              647983مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فتحیھ حسین ربیع اسماعیل                 رفعت شاكر عبد الكریم یوسف               646783مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محسن محمد سید عبد الرحیم                عواطف الصغیر سید سید                    510113مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سوسن حسن احمد قاسم                      جابر امین احمد محمد                     512225مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مروه عبد هللا محمد حسین                 محمد عبد الرحمن محمود اسماعیل           649611مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سعاد مصطفى النوبى حسن                   خالد احمد موسى شحات                     646294مدینة اسوان الجدیدة اسوان
رجاء احمد مقبل حسنین                    الحسن محمد حسین على                     511545مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسماء قناوى دمرداش احمد                 محروس عرفھ رجب ابوطالب                  646687مدینة اسوان الجدیدة اسوان
جیھان عبد الفتاح مصطفى خلیل             سلیم محمد عبد الرحمن سلیم               649006مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھالھ محمد احمد عبد المجید               عالء عبد النبى حسین رضوان               511513مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        سھام محمد احمد الصادق                   510840مدینة اسوان الجدیدة اسوان
صباح محمود محمد على                     ناصر ربیع عباس محمد                     510657مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فایزه السید ابراھیم موسى                ماھر سعدى محمد احمد                     647090مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محروسھ عبد هللا عبد العزیز على          حسین على سلیمان عیسى                    646858مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نجالء الراوى احمد عویضھ                 سید یوسف شحات محمد                      510952مدینة اسوان الجدیدة اسوان
بشیر رمضان بشیر محمد                    فاطمھ محمدعوض هللا شاھین                511738مدینة اسوان الجدیدة اسوان
رزقھ محمود عبد البارى محمود             احمد عطیتو مھلل حسین                    511218مدینة اسوان الجدیدة اسوان
انتصار سید بشیر                         رمضان مصطفى طاھر احمد                   510627مدینة اسوان الجدیدة اسوان
منى یوسف عبد الرحیم عبد هللا            موسى حسین حسن محمد                      512223مدینة اسوان الجدیدة اسوان
كریمھ عباس عبد المتعال                  خالد زكى احمدانى محمد                   510655مدینة اسوان الجدیدة اسوان
شیماء صالح حسیب احمد                    حمدى یوسف حسانین عبد الحلیم             647049مدینة اسوان الجدیدة اسوان



648653مدینة اسوان الجدیدة اسوان
647948مدینة اسوان الجدیدة اسوان
648232مدینة اسوان الجدیدة اسوان
512380مدینة اسوان الجدیدة اسوان
648835مدینة اسوان الجدیدة اسوان
647964مدینة اسوان الجدیدة اسوان
648581مدینة اسوان الجدیدة اسوان
647458مدینة اسوان الجدیدة اسوان
510289مدینة اسوان الجدیدة اسوان
511823مدینة اسوان الجدیدة اسوان
648633مدینة اسوان الجدیدة اسوان
648153مدینة اسوان الجدیدة اسوان
510016مدینة اسوان الجدیدة اسوان
649987مدینة اسوان الجدیدة اسوان
510278مدینة اسوان الجدیدة اسوان
511638مدینة اسوان الجدیدة اسوان
649504مدینة اسوان الجدیدة اسوان
648656مدینة اسوان الجدیدة اسوان
649990مدینة اسوان الجدیدة اسوان
648039مدینة اسوان الجدیدة اسوان
646518مدینة اسوان الجدیدة اسوان
646488مدینة اسوان الجدیدة اسوان
646589مدینة اسوان الجدیدة اسوان
647190مدینة اسوان الجدیدة اسوان
647431مدینة اسوان الجدیدة اسوان
648089مدینة اسوان الجدیدة اسوان
649414مدینة اسوان الجدیدة اسوان
646748مدینة اسوان الجدیدة اسوان
648548مدینة اسوان الجدیدة اسوان
511374مدینة اسوان الجدیدة اسوان
649009مدینة اسوان الجدیدة اسوان
650060مدینة اسوان الجدیدة اسوان
647118مدینة اسوان الجدیدة اسوان
647571مدینة اسوان الجدیدة اسوان
512354مدینة اسوان الجدیدة اسوان
649008مدینة اسوان الجدیدة اسوان
511800مدینة اسوان الجدیدة اسوان
647827مدینة اسوان الجدیدة اسوان
649425مدینة اسوان الجدیدة اسوان
649015مدینة اسوان الجدیدة اسوان
648896مدینة اسوان الجدیدة اسوان
511465مدینة اسوان الجدیدة اسوان
510751مدینة اسوان الجدیدة اسوان
648832مدینة اسوان الجدیدة اسوان
511826مدینة اسوان الجدیدة اسوان
649598مدینة اسوان الجدیدة اسوان
646378مدینة اسوان الجدیدة اسوان



ایمان نور صبرى محمد                     احمد بیومى احمد على                     649058مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسراء مصطفى احمد عبد الجلیل             اسالم عبد الرؤف احمد مغازى              510231مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایمن ابراھیم لطیف خلھ                   ساره رمسیس عجایبى فام                   648420مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مصطفى محمد حسنى محمد                    ضحى احمد على محمدكامل                   646700مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مرسا نادر راغب خلھ                      ھانى طلعت یوسف نجیب                     647688مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مریم غطاس برنوس نقده                    عماد فلى فرج سدره                       650177مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سلمى محمود فوزى محمد                    محمد عبد النعیم رمزى محمد               648873مدینة اسوان الجدیدة اسوان
وحید موسى ابوزید محمد                   ناھد محمد موسى على                      511639مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ریھام یوسف عمر محمد                     حامد عبد المجید محمود ابراھیم           648380مدینة اسوان الجدیدة اسوان
شیماء احمد محمد سلیم                    محمود محمد محمد محمد                    648559مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مریم غالى نظیر غالى                     ریمون شوقى نظیر غالى                    646496مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھدرا عاطف عزمى نصار                     ساره مجدى مسعد مقار                     646570مدینة اسوان الجدیدة اسوان
زینب على احمد على                       حسن محمد عاشور ھاللى                    648887مدینة اسوان الجدیدة اسوان
احمد محمد على محمدین                    عبیر عبد النبى احمد مرسى                511895مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ندا جمال محمود عربى                     اسالم ابراھیم عبد المنعم احمد           647826مدینة اسوان الجدیدة اسوان
رانا محمد ھاشم مرسى                     محمود محمد عبد الفتاح عبد السالم        648281مدینة اسوان الجدیدة اسوان
الزھراء كمال سید حسن                    احمد محمد سید حسن                       647033مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ضحى عبد الحمید عبد الموجود سلیمان       احمد شحاتھ ابراھیم عبیدهللا             510923مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسامھ حسن احمد مكى                      حسناء عبد العاطى محمد احمد              648029مدینة اسوان الجدیدة اسوان
امینھ احمد حسین احمد                    محمود سراج الدین بدرالدین               649431مدینة اسوان الجدیدة اسوان
كیرلس صبرى وھبھ                         سیلفانا عیسى الشایب میخائیل             648407مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایمان كمال عبد المنعم حسین              محمد شعبان محمد خلیل                    647094مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد محمود عبد الحمید معوض              منى عبد الحافظ طھ احمد                  646703مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فتحیھ عادل احمد السید                   موسى عیسى احمد عیسى                     647106مدینة اسوان الجدیدة اسوان
طارق وھبى حسن احمد                      عائشھ سعدالدین صالح محمد                646232مدینة اسوان الجدیدة اسوان
شیماء عبد الجلیل حسن محمد               على سالم ابوالحسن على                   648890مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایھ شاذلى احمد سلیمان                   احمد محمد احمد سلیمان                   510378مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مختار امین محمد عبد هللا                سماح انور جمال عوض                      511420مدینة اسوان الجدیدة اسوان
صالح حسن محمد محمود                     اسماء عوض السیداحمد بشیر                512391مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسالم احمد عبد الوھاب عبد الحلیم        دعاء احمد على احمد                      646462مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد شعبان دمرداش حسانین                اسماء احمد عبد الرحمن احمد              646555مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھویدا حسن السید عبد الوھاب              عالء رجب احمد محمد                      647607مدینة اسوان الجدیدة اسوان
صفوت محمد عبد القادر ضوى                ندا عبد هللا حسن عامر                   511744مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سوزان ناصر صبحى تادرس                   رامى سمیر فرح سلیمان                    511323مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فیصل فؤاد محمد صالح                     سیده عبد القادر احمد محمد               647591مدینة اسوان الجدیدة اسوان
منال محمد على محمد                      اسالم احمد محمد احمد                    646461مدینة اسوان الجدیدة اسوان
احمد عبد الحمید امبارك عبد القادر       شیماء سالم احمد ابراھیم                 511101مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فاطمھ الزھراء ابو الحسن غریب            احمد ابراھیم محمد بشیر                  510456مدینة اسوان الجدیدة اسوان
یسرا حسن عز الدین سید                   ھیثم مجدى فاروق احمد                    647201مدینة اسوان الجدیدة اسوان
جھاد مصطفى منصور سید                    محمد حنفى احمد على                      648080مدینة اسوان الجدیدة اسوان
احمد عطا حمدنا هللا محمد                سحر شحات حسب هللا غندور                 510224مدینة اسوان الجدیدة اسوان
احمد عبد الصبور فھمى على                امل حسن عبد العاطى حسن                  649547مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عید محمد یسن حسین النور                 صفاء احمد ركابى عبد المنعم              649617مدینة اسوان الجدیدة اسوان
امیره اشرف جاد هللا محمد                احمد ابراھیم الدمرانى ابراھیم           649264مدینة اسوان الجدیدة اسوان
زینب محمد سعد مغازى                     محمد عبد الكریم على عمر                 647832مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھناء الشغبى جمعھ على                    محمد مدنى حسین مدنى                     511378مدینة اسوان الجدیدة اسوان
امیمھ رشاد عثمان احمد معوض              اسماعیل صالح محمد اسماعیل               648526مدینة اسوان الجدیدة اسوان



محمد رمضان على عبد الجلیل               سالى محمد محمد احمد                     511745مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایمان محمد محمود شكرى                   اشرف الصاوى سید محمد                    648801مدینة اسوان الجدیدة اسوان
یوستینا اسطاسى نجیب اسطاسى              رامى مملوك نجیب اسطاسى                  649300مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایھ محمد محمود بدوى                     احمد عزالدین محمود بدوى                 511891مدینة اسوان الجدیدة اسوان
احمد حسن محمود عبد هللا                 زینب محمد محمود طالب                    647807مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نعمھ شوقى بدوى عمر                      احمد ابوالقاسم عبد اللطیف اسماعیل       510591مدینة اسوان الجدیدة اسوان
الشیماءصالح الدین محمود                 محمد مصطفى عبد التواب محمد              649328مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ماریانا اشرف شحات مرقص                  ارمیا وجیھ دانیال ابوسیف                511155مدینة اسوان الجدیدة اسوان
یاسمین على محمد خلیل                    اشرف محمد بدرى حسین                     647035مدینة اسوان الجدیدة اسوان
تامر مجدى سلیمان بباوى                  امیره سمیر حلمى سكر                     649542مدینة اسوان الجدیدة اسوان
جیھان على احمد على                      محمد صالح احمد على                      647339مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسراء متولى محمود عطیھ                  احمد جابر ابوالوفا حسن                  648902مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فاطمھ على حسن عثمان                     یاسر عرفھ عبد الجلیل محمد               649527مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سمیحھ عصام الدین عبد هللا ابراھیم       احمد حسین محمود سعد                     510506مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ساره محمد عبد هللا یوسف                 عمر مصطفى یاسین مھران                   651506مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ماھر محمد خلیل مبارك                    عال عوض هللا صالح عباس                  511006مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سھام احمد سعد حسن عبده الصحصاح          عمرو ابراھیم حسن احمد                   649497مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسراء فتحى صالح حسین                    رجب حسین محمد سلیمان                    646794مدینة اسوان الجدیدة اسوان
الزھراء جالل محمد بدوى                  محمد فیصل محمود ابراھیم                 511367مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عصام محمد عید عوض موسى                  رضا عبد الحافظ احمد على                 648389مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نعمھ یوسف احمد محمد                     حماده شعبان عبد القادر مصطفى            647639مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایمن محمد بدوى ادم                      نادیھ على احمد محمد                     647730مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایمان محمود محمد احمد                   محمود سعدى الطاھر محمد                  646560مدینة اسوان الجدیدة اسوان
وفاء فوزى على حسن                       محمد حسن محمود حسین                     511073مدینة اسوان الجدیدة اسوان
یاسر عبد الھادى عبد المقصود یسن         مروه على احمد عثمان                     646270مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایمان شنوده مھنى عزیز                   مایكل جوزیف صموئیل یوسف                 649002مدینة اسوان الجدیدة اسوان
احمد سعید على ركابى                     امال منصور احمد كنزى                    512303مدینة اسوان الجدیدة اسوان
زینب اسماعیل عبد هللا عبد الغنى         احمد سعد محمد ركابى                     512312مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ابراھیم محمود محمد احمد                 ھبھ محمد یوسف صغیر                      647858مدینة اسوان الجدیدة اسوان
زینب عبد الفتاح مھلل نور                حسن عطا محمد عبد الطاھر                 647022مدینة اسوان الجدیدة اسوان
یوسف عبادى عبد هللا ابو زید             سماح احمد بكرى ابوالنصر                 511524مدینة اسوان الجدیدة اسوان
كریمان سعید دھب جمعھ                    سعید عبد الحفیظ جمعھ محمد               649680مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مى محمود احمد محمد                      ایمن عبد الفتاح حسین عبد العاطى         648990مدینة اسوان الجدیدة اسوان
الشاذلى احمد محمد امین                  ھالھ عثمان حسن احمد                     648149مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد محمد احمد محمد                     ھدى ربیع عبد المتعال عبد الرحمن         648539مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسماء على محمد على                      محمد یحى محمد على                       646502مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسماء جمال اسماعیل محمد                 احمد عاطف على حافظ                      648264مدینة اسوان الجدیدة اسوان
احمد عوض هللا احمد محمد                 زینب عبد الاله احمد محمد                648049مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایمان عبد الناصر اسماعیل محمد           یحیى زكریا عبد الراضى ابوالوفا          512451مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عاطف عجیب خلیل ابراھیم                  اودیت میشیل شكرهللا جادهللا             648453مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایمان مرتضى حسن محمد                    صابر محمد نجدى محمد                     539101مدینة اسوان الجدیدة اسوان
كرستین عاطف باخوم                       مجدى فایز اسطفانوس جادهللا              648903مدینة اسوان الجدیدة اسوان
رحاب مساعد محمد مرزوق                   عمر حسن عبد هللا على                    647077مدینة اسوان الجدیدة اسوان
امل بطرس فخرى معوض                      رامى جمال مكرم حبیب                     648967مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ام كلثوم الشاذلى سیف الدین حسن          یاسر عبد الكریم عطیھ عثمان              649061مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ریموند ظریف كامل ارمانیوس               ھیام لویز صالح ابراھیم                  648151مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مروه بالل سعید حامد                     محمد جمعھ نصرهللا احمد                  647576مدینة اسوان الجدیدة اسوان



صفاء فھیم حسین حسن                      محمد عبد الرحیم حجاجى احمد              649432مدینة اسوان الجدیدة اسوان
انغام ابراھیم حسین احمد                 عالءالدین محمد منصور احمد               648940مدینة اسوان الجدیدة اسوان
خدیجھ خالد محمد حامد                    محمد جمعھ عبد الحمید كرار               512389مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسماء عبد الرحمن خلیفھ الدسوقى          ابوبكر محمد عبد الرحیم محمد             511594مدینة اسوان الجدیدة اسوان
احمد مختار عبد الحق على                 شیماء محمد سید الدیب                    646696مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نجوى طھ احمد محمد                       صبرى احمد ابراھیم عبد المنعم            510306مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایات كمال عبد الرازق على                محمود ھاشم محمد على                     512373مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مریم ابراھیم عیسى ابراھیم               شنوده نبیل عزمى عبد المسیح              511547مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سھیلھ محمود احمد محمد                   محمد احمد منزلى امام                    646692مدینة اسوان الجدیدة اسوان
وائل رشدى السید خلیفھ                   زینب ابراھیم محمود احمد                 646527مدینة اسوان الجدیدة اسوان
رشا إبراھیم أحمد محمد                   سید شعبان سید طھ                        647478مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسماء احمد عثمان صالح                   محمداالمین مصطفى على محمد               647942مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ماھر محمد على احمد                      فاتن عبد الحمید محمد محمد               510670مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نھلھ محمود محمد محمود                   احمد محمود مكى شعبان                    646857مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسماء محمد دیاب ابو زید                 عماد عطیتو احمد خلیل                    511642مدینة اسوان الجدیدة اسوان
جاكلین ساقین عدلى عبد الشھید            مرقس نظیر زخارى شحاتھ                   510518مدینة اسوان الجدیدة اسوان
صفاء جمعھ محمد حسنین                    عرفھ فتحى موسى احمد                     511562مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مى مجدى مرغنى ضوى                       احمد محمد ھارون حسین                    649252مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھدى نصر الدین عبد القادر سعید           محمد مغربى على محمد                     510496مدینة اسوان الجدیدة اسوان
كرستینا میخائیل ودیع یوسف               میخائیل جاب هللا فكرى یوسف              647938مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسماء محمد احمد حسین                    محمود سلیمان محمد على                   649241مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عبد الفتاح محمد محمود جادالمولى         شیماء عبد الصبور محمود جادالمولى        648942مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایمان محمد احمد سلیمان                  حسین محمد على االمین                    647592مدینة اسوان الجدیدة اسوان
صفیھ على حسین احمد                      اسامھ على محمد خالد                     647181مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد عبد الفتاح یسن على                 مروه فتحى عبد الحلیم محمد               510505مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مریم عبد الباسط نور الدین على           شامخ عثمان حسن عثمان                    512374مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مریم سلیمان بشاره غالى                  ایمن سابت ینى متاوس                     650100مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھبھ جاد الرب عبد الحواد                 سید ھدى على محمد                        647249مدینة اسوان الجدیدة اسوان
امانى عبد الكریم جابر                   احمدجمال الدین احمدعبد هللا             646861مدینة اسوان الجدیدة اسوان
سامیھ مصطفى عابدین محمد                 احمد محمود بدوى عبد الفتاح              646761مدینة اسوان الجدیدة اسوان
على ابراھیم محمد على                    االء ممدوح على شاھین                    646536مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ایناس حسام الدین ابراھیم طلحھ           احمد یوسف الشاذلى محمد                  511704مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسماء یوسف احمد حسین                    ایمن محمدعید حسن احمد                   510010مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھیام سمیر عبد الحكیم على                حسام الدین عبود عبد الحمید ابراھیم      648591مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نجوى محمد اسحق محمد                     مصطفى محمود عبد الرحیم عبد الغفور       649228مدینة اسوان الجدیدة اسوان
جمعھ جابر ابوزید كریم                   ایناس یونس على محمد                     647098مدینة اسوان الجدیدة اسوان
رشا حسن محمود عسران                     احمد حسین احمد محمد                     511529مدینة اسوان الجدیدة اسوان
شھیره محمد محمد احمد                    محمود احمد حامد احمد                    648267مدینة اسوان الجدیدة اسوان
حسن عبده محمد حسین                      عفاف محمد سید محمد                      646446مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد محمود صدیق محمد                    منى احمد صالح حسن                       511011مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فتوحھ حجو ھمام ابوالحسن                 محمد ابراھیم ھمام ابوالحسن              650082مدینة اسوان الجدیدة اسوان
وفاء عبد الكریم محمد                    عبد الرحیم عبد الباسط محمد احمد         648171مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فیفیان خلیل توفیق معوض                  جون ظریف عبده شحاتھ                     648906مدینة اسوان الجدیدة اسوان
احمد كمال مختار حسن                     منى رمضان عبد الجلیل بیومى              649231مدینة اسوان الجدیدة اسوان
صالح محمد احمد محمد                     صفیھ شاذلى مصطفى محمد                   510080مدینة اسوان الجدیدة اسوان
والء رمضان محمد عثمان                   رمضان زاید عبد الرحمن جمعھ              648114مدینة اسوان الجدیدة اسوان
رمضان مصطفى على محمد                    ھدى محمود عبد الستار خلیل               649708مدینة اسوان الجدیدة اسوان



محمد سید على ابو الوفا                  بخیتھ احمد حسین احمد                    649502مدینة اسوان الجدیدة اسوان
دینا صالح عباس على                      محمد حسین محمد احمد                     646754مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نوبى احمد محمد عثمان                    نجوى سید احمد یونس                      647158مدینة اسوان الجدیدة اسوان
خضره حامد حسن رضوان                     على محمد احمد عبد النبى                 511873مدینة اسوان الجدیدة اسوان
انغام محمد خلف عبد المجید               خالد جمال عابدین عثمان                  511970مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مصطفى سید عبد العظیم عبد اللطیف         شیرین عوض محمد عباس                     648822مدینة اسوان الجدیدة اسوان
محمد عبد الوھاب محمد عبده               عبیر محمد نجار عبد الماجد               648323مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مروه سید على عبد المولى                 عبد هللا عبد الحمید احمد ادریس          557906مدینة اسوان الجدیدة اسوان
یسر عبد الدایم احمد علیان               صالح مصطفى محمد علیان                   512301مدینة اسوان الجدیدة اسوان
احمد فتحى عبد الحارس ھمام               امال حسین عبد الاله محمد                646471مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ناصر ابراھیم عبد الباسط                 عائشھ عبد الواحد محمد عبد هللا          646477مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ماھر محمد احمد محمد صالحین              مرفت متولى عبد الرحمن احمد              646415مدینة اسوان الجدیدة اسوان
وفاء محمد سعید سلیم                     حمدى جابر محمد سلیم                     648985مدینة اسوان الجدیدة اسوان
زكریا محمد االمیر محمد                  امل محمدعلى محمد موسى                   648131مدینة اسوان الجدیدة اسوان
زكریا حسین محمد السایح                  صفاء فاروق عبد هللا محمد                510489مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھبھ مصطفى عبد العظیم محمد               ممدوح عبد الوھاب امین مجاھد             510575مدینة اسوان الجدیدة اسوان
شادیھ عبد العاطى عبد هللا الشیخ         احمد عبد اللطیف مصطفى عبد الكریم        510479مدینة اسوان الجدیدة اسوان
فاطمھ محمد حسن موسى                     محمد محمود عباس یعقوب                   646615مدینة اسوان الجدیدة اسوان
ھناء محمد حسین معوض                     حمدى السایح عبد الحمید عبد الغنى        511868مدینة اسوان الجدیدة اسوان
امانى سعید حكم هللا قالده               شنوده نمر جرجس ابراھیم                  650040مدینة اسوان الجدیدة اسوان
مرفت عبادى قاسم محمد                    احمد عبد الحمید حسان عبد الحفیظ         510706مدینة اسوان الجدیدة اسوان
نصر هللا نصارى على عمر                  ھدیھ جادالرب محمد على                   510680مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود محمد محمود مدنى                   646483مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ایمن على احمد مھدى                      647040مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد عبد هللا محمود خلیل                511955مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اسالم عبد الرؤف عبد الحلیم ابراھیم      512030مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        رنا احمد توفیق محمد                     648239مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عبد الرحمن محسن محمد محمد               511969مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        یوسف عید سیداحمد محمد                   648427مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عثمان بخیت عثمان احمد                   647257مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عبد هللا جمال محمد ابوالوفا             648875مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        فتحى سلیمان فتحى سلیمان                 511002مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد عصام موسى عبد الوارث               646682مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد فخرى احمد على                      646302مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        منار خلیل محجوب على                     648821مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود عبد هللا عبد الدایم احمد          511938مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        على محمود محمود عبد هللا                649409مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        نسمھ سمیر محمود مالك                    649276مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اندرو عماد صموئیل سامى                  649524مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عماد فخرالدین امام احمد                 646598مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        حسین منتظر حسین محمد                    649452مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد جمعھ حامد احمد                     511926مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد حسن صبرى مقدم                      647698مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى عبد العزیز مصطفى عبده             511731مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود صالح محمود صالح                   510356مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد عاطف احمد ھاشم                     646299مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود عبد الرحمن محمود ابراھیم          648034مدینة اسوان الجدیدة اسوان



                                        احمد جابر ابراھیم حسن                   648254مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عزت صبحى سمعان ساویرس                   648541مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد محمود ابراھیم على                  648809مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد اشرف امین احمدادریس                648897مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عبد الجبار حسین اللیثى محمد             649155مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد خالد فتح هللا اسماعیل              649050مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        صالح محمد فتحى محمد                     649030مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد اشرف محمد ركابى                    646511مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عبد هللا على عبد هللا على               647888مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اروه عبد الخالق عمر احمد                647529مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        نورھان عبد الحى احمد عثمان              647541مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عمار حسن ھاشم عبد العال                 649056مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد عبد الودود راشد احمد               649107مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عائشھ عثمان محمد السید                  646319مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مایسھ محمد مصطفى عباس                   646470مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود عادل فاروق زارع                   649048مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اسماء عبد الوھاب عبد السید محمد         649139مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى عبد هللا محمد مغربى               647383مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ریمون ظریف مرقص اسطفانوس                649259مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى عبد الوھاب محمود عبد الجلیل       649329مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد محمد عبد العزیز صالح               646871مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد محمد سید مصطفى                     646303مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عالء حامد عبد الظاھر محمد               646409مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مارتینا فوزى ورثى ناشد                  646879مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        منایا جمال حسب هللا على                 649162مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        نوران احمد سعدى محمود                   649703مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عمار احمد االمین احمد                   510393مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد محمود ابوالمجد عبد هللا            511686مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        شروق مرتضى حسن محمد                     646708مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد صالح كامل دنقالوى                  648273مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عالء حسن محمد حسن                       510193مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        منیر مسعد تلمیذ میصائیل                 646856مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود حامد محمود محمد نور               648213مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود محمد االنور فؤاد توفیق            649458مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد طارق سعد محمد                      650173مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        شنوده فایز ودیع نخلھ                    649653مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اندرو رمسیس یعقوب یسى                   647925مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        امیره عاطف ھشام محمود                   648236مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد سمیر عبد الموجود احمد              649320مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى جمال عبد الناصر خلیفھ             512034مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى محمود سعدالدین محمود              649001مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى صالح عبد الرحمن محمود             646612مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ھدرا عادل ادیب الیا                     649697مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        دینا ناصر جامع ابوزید                   511297مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        بسمھ رشاد على مرسال                     647122مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ابتسام ابراھیم عبد الفضیل محمد          650104مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        منار محمدسیف الدین محمدجمعھ             512299مدینة اسوان الجدیدة اسوان



                                        سیف شعبان سیف الدین حسن                 510601مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد عمرو عبد الرازق حامد               511234مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد وحید محمد عبد الرحمن               647802مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد سید محمد احمد                      646859مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود صباح الدین جمال محمد              646449مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        زیاد عمرالمغربى محمود احمد              646837مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        بیتر فكتور جرجس بساده                   510675مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد محمد عبد المنعم حسن                647038مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اسراء محمد بیومى بیومى                  648606مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        بالل محمد احمد طاھر                     510045مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        شھنده صبرى حسن على                      512259مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ایھ عبد الھادى عبد العزیز جاد           511313مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        زیزى محمود حسن رشیدى                    648352مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ابانوب مجدى قدیس شحاتھ                  648547مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        االء عبد الحكیم سید عبد هللا            649188مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مایكل اسحاق میخائیل صالح                511940مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        میریت متى فرح داوود                     650109مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد احمد مجمد احمد                     510439مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        میرنا مالك سمور رزق                     650007مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد طاھر صقر عبد الرحمن                510659مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ایمن احمد انور احمد                     647013مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        حسن فتحى محمد طیب                       512039مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد ابراھیم محمد ابراھیم               646878مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اجیا عادل سلیمان قلدس                   647542مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ایھ سمیر محمود محى الدین                649298مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        جرجس جوزیف فؤاد جرجس                    650088مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        على رجب محمود احمد                      647873مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        كیرلس عاطف ریاض محروس                   646841مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مایكل عماد بنیامین محارب                648535مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        رامز بشاى نمر سعید                      646324مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        منیره محمد صادق محمد                    647042مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اسالم محمد على عمر                      647154مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ابانوب حشمت صدیق بشاى                   648860مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد رمضان سلیم حسانین                  510713مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ابانوب مفید لبیب جبران                  647233مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        كاترین ناجى نجیب صالح                   648664مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        علیاء احمد راشد على                     511995مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ھالھ صبرى محمد عبد الحمید               649333مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        فیلوباتیر اسحق رزق حبیب                 647644مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        على ربیع محمد شحات                      647289مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد عادل كامل احمد                     648592مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        شھد طارق عبد السالم صالح                650080مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد عبید محمد على                      648500مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عالء محمد محمود احمد                    649583مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عبد هللا مصطفى خلیل محمد                646379مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ابتھال سید احمد حسین                    648958مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        خالد محمد طلعت عبد العظیم               647995مدینة اسوان الجدیدة اسوان



                                        ھشام طاھر عالءالدین عبد العزیز          646562مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        انفال عطا عبد الشافى حامد               648255مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ھدى محمد عبد الفتاح محمد                510228مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        منى احمد حسین احمد                      647694مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ساره عطا فھمى دانیال                    649342مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد حمدى سنوسى على                     646411مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عصام احمد عبده احمد                     510390مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد ابراھیم محمد حسن                   646279مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        كیرلس سامح دانیال میخائیل               647943مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اسالم محمد عید احمد                     648415مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى محمد داود حسن                     649028مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى عبد هللا محمد عبد المعطى          647099مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود محمد عبد الخالق محمد              510547مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عمر محمداالمین احمد حامد                647914مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        خالد سید موسى احمد                      647003مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اسماء احمد محمد عبد الباسط              649119مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ریمون ایلیا عبدربھ عبد المالك           510267مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        خلود مصطفى ضوى حسین                     647670مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عبد الفتاح فكرى محمد عبده               646362مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        طارق محمد محمود احمد                    647664مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عمر وحید جمعھ طھ                        649318مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد سید احمد محمد                      648287مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        االء ناصر عبد الرازق خلیل               610133مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد على صالح على                       650068مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        والء محمد سید محمد                      511848مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد شعبان سید عثمان                    647401مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ابوالقاسم سید احمد عبد المنعم           647047مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مارینا ماھر ریاض ابراھیم                646490مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        حسام حسن محمد حسن                       648422مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ایمان ابراھیم اسماعیل محمد              649196مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود طاھر عبد الباسط طاھر              648964مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد حمدى عبد الشافى بغدادى             647555مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        امیره محمد وصفى عوض                     647405مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        سعد عبد هللا عكاشھ عطیھ                 650110مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد ھشام احمد طھ                       646722مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        االء فتح هللا سعید كریم                 647598مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مینا الیا جاد شحاتھ                     646348مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى احمد السید خلیل                   649593مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        یوساب منیر حلیم فاخورى                  511053مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد صالح محمود حامد                    648892مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد عالءالدین محمدعبدالمنعم مكى        510594مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        سمر فتح هللا عبد الجیداسماعیل           510062مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        سالم یوسف محمد امین                     647371مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد ناصر احمد حسن                      646666مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى محمد ابراھیم احمد                 646407مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مینا ایمن شفیق معوض                     647442مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود محمد بدرالدین عثمان               648486مدینة اسوان الجدیدة اسوان



                                        محمد ابوالمكارم محمد خلیل               648913مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ندى عبد العزیز مالك عبد الرؤف           647668مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد محمود على السید                    646444مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ضحى عبد الحكیم عامر قناوى               647523مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        امنیھ عبد الحمید محمود محمد             647566مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        باسم ھانى جبره داود                     650195مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        كیرلس كمال جرجس شكرهللا                 649322مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عصام اشرف العباس جعفر                   513368مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        منى احمد فایز محمد                      646492مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مایر عونى رمزى حكیم                     650065مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ابانوب نصرهللا شوقى معوض                650296مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        نور عبد الرحیم نور احمد                 648413مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ابانوب وصفى ولیم رزق                    648536مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ولید صالح الدین عبد الغنى               646475مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد محمد صیام مصطفى                    646360مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ابراھیم زین العابدین توفیق عبد السالم   648244مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ولید بكرى محمود بكر                     511949مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مریم عبد المسیح سعید ابراھیم            649694مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد مصطفى حسن احمد                     648203مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد صالح عباس على                      646506مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ایمان ادیب شھدى سلیمان                  648926مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد محمد ابوالوفا طھ                   649554مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        انجى عفت ثابت سلیمان                    511316مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        سمر النحاس ابراھیم محمد                 646851مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود عبد الفتاح عبد الحمید مرعزى       511928مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اروى عصام الدین احمدخضرى                649226مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مینا میالد عبدربھ یوسف                  649628مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد حسن محمود عبد العظیم               646727مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد وحید سید احمد                      648980مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى نجم الدین حسین                    511850مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        تغرید محمد صالح احمد                    648430مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        فریدى ثروت سمعان داود                   650073مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اسالم محمد عبد الرحمن محمد              649629مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        تقى مختار محمد مختار                    649420مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد نصر احمد عبد الجابر                648573مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود محمد فتحى عبد الغفور              510774مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        الشیماء على عبد الرحیم محمد             647028مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        كلیر حنا صموئیل بشاى                    511907مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        معتز محمدالخضر رزق على                  648249مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ابراھیم عثمان محمد السید                646361مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد عبد الرحمن محمد محجوب              648211مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد عبد المنعم عبد الحفیظ غالب         648069مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد عبده مكى محمد                      512355مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        الحسین مصطفى یوسف ابوزید                646699مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود محمد فولى امام                    648265مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        امیر رافت فارس تكال                     648288مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        كرلس مترى ریاض میخائیل                  648066مدینة اسوان الجدیدة اسوان



                                        محمد عبد الرحیم جمال الدین              512269مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        معاذ محمد على محمد                      512191مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        زینب ابراھیم جادالرب احمد               646788مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        میاده عادل على صالح                     647235مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد عبد الحارس حسب هللا عبد اللطیف     647727مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        نیفین عید سعد رشدان                     648678مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عبد هللا احمد ربیع احمدحسن              510559مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اسماء محمود حسن محمد                    648912مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        بیشوى میخائیل بساده عبید                646849مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى على تسن احمد                      648343مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عبد الرحمن محمود محمد مرغنى             649243مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ھدیر مجدى حسن جمال                      647720مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود محمد على مرسى                     646291مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        كیرلس فایز ودیع نخلھ                    649655مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود رجب عبد الرحیم عبد اللطیف         6484930مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عبد الرحمن شریف عبد العزیز محمد         646521مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        فادى محسن نصار ناشد                     510119مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى احمد محمد احمد                    510438مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد ابوالحجاج عبد المرید عمر           648557مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد ابراھیم الدمرانى ابراھیم           649263مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        رقیھ رجب محمد عوض                       650281مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد طلعت رجب محمد                      648997مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        شاذلى سید احمد حسانین                   649613مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عمرو عبد الوھاب حسین طھ                 648344مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        یوسف محمد نجیب عبد الرؤف                648233مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عبد الرازق محمد عبد الرازق عبد الكریم   647184مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        فادى عبد المسیح عیسى میخائیل            647861مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        على احمد محمد ھارون                     511846مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مایكل ممدوح حنا جرس                     648186مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ابراھیم احمد خلف هللا سلیمان            646690مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اسالم ممدوح سید محمد                    648935مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عبد هللا عبادى مبارك مبارك              648395مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اسراء احمد بشیر احمد                    647601مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد جمعھ حسین بدرى                     541824مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد عبد الفراج عبد الباسط احمد         510625مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عبد الرحمن حسن سلیمان حسن               648593مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اشرف مصطفى مكى غالب                     511149مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد حموده یونس الدھشان                 510699مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عمر نادى محمود حسن                      647179مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        بدرى ابراھیم بدرى احمد                  649522مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد عبد القادر عطیھ عبد الغنى          649428مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى محمود محمد بشیر                   649651مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        تقى محمدالمعتصم حسن احمد                648302مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        رامز جادالكریم مسعود ایوب               647876مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اسامھ محمد محمود عبد هللا               646782مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود عبد العزیز محمود عید              646888مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد عبد الوارث محمد توفیق              647548مدینة اسوان الجدیدة اسوان



                                        مھا عبد هللا عیسى عباس                  648621مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى ابوالمعارف ابوالمجد كامل          510743مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ابراھیم على السید محمد                  511702مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى احمد محمد محمد                    647640مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        شاھیناز عادل اسماعیل الطنطاوى           646208مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        الحسین محمود عبد الباسط یحیى            511242مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        جاكلین عاطف موسى یؤنس                   511948مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد عالءالدین محمد سالم                647484مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عبد الرحمن امین فخرى یوسف               510499مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد اسامھ عبد الوارث احمد              647717مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد صالح عبد الرحمن قرشى               511818مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اسماء صالح عوض محمد                     648024مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اشرف سلطان جرجس اندراوس                 648673مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد عوض هللا محمد عطیھ                 649479مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        امیره مالك سید حسبو                     646465مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        دعاء احمد محمد قاسم                     646516مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد عبد الرحمن محمداحمد صالح           647812مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد مختار احمد النوبى                  510618مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        بنیامین نصرى شاكر خیرو                  647229مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        بیتر اشرف شحات مرقص                     647973مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عبد الرحمن اسماعیل عوض اسماعیل          648880مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اسالم محمد حسان احمد                    511991مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مریم شحات عبدربھ منصور                  648106مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عمرو محمد الصغیر ذكى عرفان              647221مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد سامى عبد المجید محمد               647775مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        دیفید ایمیل قدیس میخائیل                648124مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد عید ابراھیم احمد                   646207مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عبد الرحمن عاطف محمدعبدالمنعم محمدمكى   649003مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        بنیامین معوض موسى عیسى                  510171مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        شریف امیل بدیر حكیم                     511085مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى مجدى عبد المطلب محمد              650097مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        االء محمد موسى محمود                    647771مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد كمال محمد حسن                      647862مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        شنوده بنیامین میخائیل عطاهللا           648096مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ایناس سعد ھاشم عبد هللا                 646852مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مینا نجیب ابراھیم سرور                  648084مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ابانوب جرجس بشیر اسطفانوس               650295مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد محمد رضا عبد العزیز                649688مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        فاطمھ الزھراء فتحى محمد                 646792مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى مقبل صیام بغدادى                  647425مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        جرجس سراج فرنسیس عزیز                   650017مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود ابوبكر محمود ھاشم                 646301مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود محمد عبده باشرى                   648372مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اسماء جمال محى الدین عثمان              510796مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد محمد مرسى عبد اللطیف               648450مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        حسن عبد الباسط ابراھیم حارس             563423مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مینا فتحى شكرى عبد هللا                 648345مدینة اسوان الجدیدة اسوان



                                        شنوده صالح بخیت موسى                    510211مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد حسن احمد محمد                      647996مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ماریو عماد صموئیل سامى                  649525مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        الحسن على حسن محمد                      646448مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        خالد مصطفى حامد محمد                    647538مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد شكرى صالح حسن                      510494مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد حمدى محمد محمود                    648884مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        تسنیم احمد محمدخیرى محمد                646582مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مایكل ولیم فھمى عطاهللا                 511951مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ماثیو ولیم فھمى عطاهللا                 511962مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        كیرلس صالح انور سالمھ                   646557مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد محمود احمد فرح                     650184مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اسالم محمد سید مصطفى                    646304مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد ربیع محمد میرغنى                   649424مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد صالح كامل دنقالوى                  648271مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد محمد عبد الجواد منصور              510563مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مارینا مجلع غرغورى مرقس                 649013مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى احمد محمد حسن                     646848مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ساره احمد على محمود                     649169مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود عبد الرحیم رضوان على              511108مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عبد هللا صالح محمد ابراھیم              649513مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عبد المحسن عابدین ابراھیم محمد          511484مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اسماء محمود حسن عبد الكریم              511899مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مرقس جمیل سعد منصور                     648046مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ربیع احمد ربیع احمد                     510512مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عبد الرحمن فاروق عبد الحلیم موسى        648622مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مؤمن مصطفى عبد هللا محمد                649679مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        طارق ماھر دندراوى احمد                  511090مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        سمر محروس عبد القادر عطاى               511628مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود احمد محمود حامد                   510364مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد رمضان یوسف عثمان                   511146مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد فوزى محمود على                     646712مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد عبد الناصر محمداالمین محمود        648644مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود ابوبكر شكرى بحر                   649010مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        سید محمد عبد الفتاح بشیر                647524مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد احمد محمد عبد الحلیم               647365مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        معتز محمود عبد الرحمن محمد              649213مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد صالح عبد الحفیظ سلیم               649051مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ابانوب یعقوب ظریف حنین                  648076مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        فاطمھ محمد امین محمد                    511572مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        منھ هللا محمد مصطفى عباس                646469مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد عبد الرازق محمد على                510663مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        كرم صبحى سمعان ساویرس                   648542مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ساره ابراھیم نصیف ابراھیم               650076مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد محمود صادق احمد                    511400مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد اشرف سید محمد                      512254مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محب عماد ساویرس الیاس                   649204مدینة اسوان الجدیدة اسوان



                                        ھدیر ابوالوفا محمد عبد العزیز           649635مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد حسن محمد احمد                      511996مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عبد الرحیم محمد عبد الرحیم احمد         512295مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى حسین سید مصطفى                    647199مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        امل صابر رضوان عمر                      647241مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد محمد احمد طھ                       648572مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        انتونى وجیھ تادرس حنا                   647414مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اندرو وجیھ تادرس حنا                    649596مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد ابوالمجد یوسف على                  649644مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        نوبل ثروث تلمیذ میصائیل                 510524مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عبد الرحمن احمد محمد ابوالمجد           514108مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد سیف الدین سیدمحمود                 510399مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى فوزى شحات عثمان                   646596مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد محمد عبد الحمید محمد               648382مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ابونوفر خلیل توفیق معوض                 646338مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد عباس سید احمد                      646343مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ابانوب سمیر بركات شكرهللا               646267مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ایمان محمود محمود عبد هللا              510610مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عمرو موسى یمنى على                      647307مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        جرجس حلمى بخیت حنا                      512214مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اسالم محمدالمختار محمد ادم              510764مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود موسى محمود احمد                   647133مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ابانوب سعید لكسان ونس                   649448مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        دنیا سالم عبد الالھى احمد               648919مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        حسام عبد السید محمد ابراھیم             647332مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مونیكا عیسى الشایب میخائیل              648514مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        منتصر ناصر محمد جاد                     647506مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد فتح هللا مسعوداحمد                 648924مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مینا منیر جوھر سلیمان                   649147مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        رامى جادالكریم مسعود ایوب               647877مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اسامھ جمال احمد محمد                    648943مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى محمد عبد الحلیم محمد              648836مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        یسن خالد على تمساح                      649460مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اسالم محمد احمد صافى                    646482مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اسالم ماھر احمد بخیت                    647597مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد عبد السالم محمود الصاوى            511171مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مرفت مصطفى عبد المقصود محمد             646624مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد عبد الحافظ محمد سلیمان             646226مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        زیاد الشافعى سید احمد                   647842مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        حسام رجب ابوالفضل محمود                 648506مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        میسره یحیى احمد راشد                    647448مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        شریف محروس حسن عبد الماجد               510397مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        رویس بشاى نمر سعید                      646309مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد جمال صبرى مقدم                     648527مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        شیماء رجب حجاجى عبد هللا                646451مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عوض محمدسرالختم عوض مختار               649647مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مینا روحى راغب مرقس                     510341مدینة اسوان الجدیدة اسوان



                                        ابراھیم عبد الجلیل یوسف حسین            647324مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود عبده محمود عبد الرحیم             510092مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        حسام الدین سامى سعد محمد                649463مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى یوسف عبد العظیم طھ                648187مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود محمد سید احمد                     511194مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        حسین جمال محمود عبد السالم              512266مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عبد هللا یسرى محمد عبد هللا             648381مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        كریستینا عیسى عیاد نخلھ                 648394مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عبد هللا حسنى حسین محمد                 510209مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مادونا زكریا غرغورى مرقس                648512مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مندور صالح محمد احمد                    649546مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        الشیماء حسن ركابى احمد                  511063مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى احمد شحات عثمان                   511141مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        حسام الدین حسن امین عبد اللطیف          649116مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد بركات احمد محمد                    646473مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد صابر منصور ابراھیم                 649539مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        امیل یوسف حسنى سامى                     646541مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود حامد احمد محمود                   647327مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        وسام مجدى محمد على                      510607مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد مصطفى احمد محمد                    648872مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        حمزه خضر احمد غالب                      510430مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود عابدین حسین عابدین                646736مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        حسن محمد حسن محمد                       601850مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        طارق یحیى احمد محمود                    650283مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود محسن محمد عبد الفراج              510636مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مروه احمد حسین احمد                     647696مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عبد الرحمن احمد سعید عبد هللا           511925مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عماد سلیمان حسین سلیمان                 649104مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد مصطفى عبد الرحیم صادق              510603مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اشرف محسن عبد المنعم احمد               648962مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد حلمى محمود ابازید                  647511مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        داود محمد داود محمد                     510953مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        االء امین فخرى یوسف                     510500مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        رامز فاخر فھیم ملطى                     510333مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد ابوزید ابوالحسن احمد               647053مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد مدثر سلیم احمد                     648446مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى نبیل منصور تیاح                   647496مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود محمد محمد على                     648807مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ھبھ عبد المجید محمد على                 649604مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محروس محمد الطاھر محمد                  648340مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        الحسن محمد عبد الحافظ احمد              649700مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        منھ هللا صالح رفاعى محمد                511321مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        سید ابراھیم سید محمود                   511452مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        كریم مجدى فاروق احمد                    648513مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عبد هللا محمد احمد سلیمان               725155مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد سید احمد حسن                       647129مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد احمد مختصر عبد اللطیف              647490مدینة اسوان الجدیدة اسوان



                                        ھبھ محمد عبد العلیم حسین                646553مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محب عادل عطیھ بطرس                      510332مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود عبد العزیز حسان احمد              647206مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        كیرلس رفعت شكرى بولس                    649293مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد ممدوح محمد عبد القادر              510720مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عبد هللا حسین احمد حسین                 647628مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عاصم محمد ابوبكر سید                    649705مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ابانوب فایز مساس سیدھم                  647614مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد محمد عبده محمد                     646385مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى محمد عبد الفتاح النوبى            650052مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عبد المنعم محمد عبده محمد               511010مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        خالد حمدان احمد محمد                    511230مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        جھاد عادل عبد الرحمن یسن                646693مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد عبد القادر محمد على                647709مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمدخلف هللا الظھرى عثمان               647234مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        امیر مراد احمد مراد                     646828مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        زین العابدین سید حفنى اسماعیل           648085مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        فاطمھ سالم محمود صالح                   510398مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        حسام مبارك سید محمد                     648522مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        حمدى حمدان عبد هللا على                 647054مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        صفاء السایح محمود ابراھیم               647260مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مؤمن صالح الدین عبد النعیم              648879مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        سید یوسف حسن ابراھیم                    649619مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مایكل میالد مترى تاوضروس                647699مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد محسن محمد خلف هللا                 646481مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد سالمھ بدوى الصحابى                 650102مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى رجب احمد عبد اللطیف               648668مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        طارق جابر بدرى بسطاوى                   649137مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد محمد احمد یعقوب                    647138مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مینا فوزى یوسف عازر                     649637مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عبد الظاھر حسن عبد هللا عبد هللا        647803مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        فیفیان فایق كامل حبیب                   650053مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        سید محمد مبارك خلیل                     646318مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        حسن حجاجى حسن عبد هللا                  511584مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ھشام عید عثمان محمد                     646447مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد عبد الحكیم طھ محمد                 648483مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد شعبان عبد هللا محمد                647253مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        موسى عبد اللطیف ابراھیم جاد             648226مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        زكریا ادیب عبد السید عبد السید          648316مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        نسمھ السید صالح بشیر                    649459مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        كرم محمد على بكرى                       648994مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        كیرلس صالح بخیت موسى                    510206مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد بسطاوى محمد مھدى                   647650مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد السید عبد المنعم ابراھیم           510407مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مینا ماھر عبده اندراوس                  647830مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مالك رمضان احمد محمد                    510355مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد عید عمر مرسال                      510556مدینة اسوان الجدیدة اسوان



                                        عمرو عبد الحمید عبد هللا غانم           646568مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        نور ركابى سید فراج                      510099مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عمرو محمود توفیق عبد الرؤف              647006مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        سعاد مكاوى محمد ابراھیم                 512152مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مؤمن على احمد حامد                      646863مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        شیماء رجب عبد الراضى محمود              649222مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        حسام الدین كرار حسین احمد               646778مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد عبد العزیز محمد عبد العزیز         646537مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمدنصرالدین خلیل احمد عبد السالم       649189مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        دعاء كرار عبده احمد                     648095مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اكرام محمود حسن على                     646816مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد سید عبد الرحیم یسن                 649128مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد على جابر احمد                      649190مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        منصور مؤمن ابراھیم یس                   563403مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد احمد عوض ابازید                    646254مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ساره عادل رزق بترك                      648196مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى احمد عبد الكریم محمد              511859مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        حسین محمد جمعھ مرسى                     649134مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد محمد محمود صغیر                    510881مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد عوض هللا مصطفى سنجق                650055مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد محمد بدرالدین عثمان                648423مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى محمود محمد عبد العظیم             649721مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اسالم عمر محمد طھ                       648995مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد صالح قرشى احمد                     648435مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ابراھیم محمود محمد سالم                 511893مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد مصطفى سعد عثمان                    648330مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اسماء محمد محمود محسب                   512117مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اشرف احمد عبد الشكور رجب                648510مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عمار عادل عبد هللا طھ                   650174مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد رافت عبد الرحیم یسن                647528مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اسماء سامى محمد داود                    649557مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        انطونیوس عیاد ریاض مشرقى                647389مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        حسام عبد اللطیف قاسم حسین               647079مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى محمد على محمد                     598914مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود یوسف محمد عبد هللا                649012مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد عبد هللا محمد محمود                646508مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ھاشم حسن ھاشم عبد العال                 649059مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        خالد سید بكرى محمد                      648194مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود عبد الوھاب ابراھیم ناصر           646525مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        منى صالح احمد محمد                      511892مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مریانا ممدوح یسى ابراھیم                647929مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد حمدى عبد الرحیم امین               646281مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ھبھ جمعھ محمد عبد الحلیم                646874مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        رمضان عدلى محمد سلیمان                  647675مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد نور محمد احمد                      646796مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ساره محمداالمین حسن حامد                646585مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد عبده یوسف احمد                     646515مدینة اسوان الجدیدة اسوان



                                        محمد عوض هللا صالح عباس                 511007مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى سمیر عبد الباسط على               511885مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        سید على احمد على                        647276مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        رامى بركات بطرس نصیر                    511693مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد محمود محمد على                     510734مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد بھاءالدین عبد اللطیف مغربى         649215مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد كمال النجار محمد                   510674مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد سالم محمد ابراھیم                  649269مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        امانى عید ابراھیم احمد                  512118مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عصام حمدى احمد عبد هللا                 511741مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عمرو السید احمد حسنین                   649509مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى محمد عصام الدین عبد الحافظ        648263مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مھا زكریا احمد خلیفھ                    648102مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        یوستینا كمال رمزى حنا                   647146مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        رامى ظریف مرقص اسطفانوس                 649258مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        میخائیل صموئیل حبیب صموئیل              648377مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        حسین محمد حسین حامد                     649561مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد عبد الحمید ابراھیم على             649004مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى عابدین ضوى حسن                    649349مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد مصطفى عبده محمد                    512165مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        یسن خمیس عباس یسن                       511294مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        بدورعلى مفرج ابوالحسن احمد              510597مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عمرو فتحى ربیع احمدمحمد                 512302مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        بیتر ظریف كمال فھمى                     649077مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        منتصر عوض عباس عبد الرجال               510417مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود شحات راشد حسین                    510523مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        حسن ابوالمجد مطاوع عوض                  511906مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى احمد المعتصم باہلل                647770مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد محمود احمد محمد                    648432مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عبد الرازق شكرى عبد المجید عمر          648439مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود عالءالدین صادق النور              649229مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عبد الرحمن محمد صالح سلیمان             607672مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مینا فتحى عوض حبشى                      649701مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى عبد الرازق دسوقى فراج             649273مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد فوزى عبد العاطى محمد               510308مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        خالد احمد السید نور                     647795مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عمرو عبد العزیز محمد ادریس              648911مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مامون عبد السید جمال محمد               650199مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        حاتم اشرف محمد احمد                     646860مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        خالد محمدرفعت محمود مدنى                510522مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        معتز عبد الرؤف عبد هللا احمد            649995مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        صابر سید حسن محمد                       647019مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        جرجس فرید راغب شنوده                    510088مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد عبد الفتاح محمد حسین               647649مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        حمدى محمد كریم احمد                     648603مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى محمود محجوب محمد                  510752مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عمار عادل مصطفى محمود                   650044مدینة اسوان الجدیدة اسوان



                                        مالك میخائیل انور ناروز                 649097مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اسالم عبد المنعم حسن یونس               646862مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        كیرلس رشدى شنوده عبده                   647853مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مورا میشیل مكرم سیفین                   646363مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        والء جادالرب ابراھیم خلیل               646787مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد عبد الھادى ابراھیم سلمان           648010مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد اسامھ محمد فھمى                    646717مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود محمد السعدى محمد                  512012مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد حسین محمد ابوصیر                   512367مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مھا شمس الدین صابر مختار                648036مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        على محمد جندى حامد                      650189مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود فاروق الصغیر احمد                 646452مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد یحیى عربى یوسف                     649403مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عبد هللا حربى محمد محمود                647218مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        شاذلى عبد المقصود سید محمد              646566مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        معتز رمضان عابدین محمد                  510802مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        دعاء فاروق احمد صالح                    648507مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        حسن عید جادهللا عبد هللا                649297مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد سعد رجب احمد                       647084مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        جھاد عبد هللا محمد سالم                 647342مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        على محمد على محمد                       510227مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود فتحى محمد كساب                    647433مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود حجاجى حسن عبد هللا                511583مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى فوزى محمد الخضرى                  512106مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود عبد القادر فؤاد عبد القادر        648680مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد سید عبد الرحیم یسن                 649020مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        جونى سمیر جادالرب سعید                  646731مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ایلیا فؤاد شكرى حزقیال                  649250مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        طارق احمد بدوى عبد العزیز               650194مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد محمد توفیق عبد الرحمن              646480مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        سامیھ بدیر مسدارى بشاره                 510349مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        حسن احمد على عبد هللا                   647168مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        معتز مصطفى خلیل احمد                    512145مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود عبد الھادى عبد الخالق احمد        511305مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        خلیفھ محمد عمر خلیفھ                    647162مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ابراھیم مصرى نخالوى محمد                648909مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مالك خلیل میخائیل سرور                  649017مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد سالمھ ابراھیم على                  649712مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        نسمھ اسامھ محمد احمد                    646287مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        طارق سید جامع احمد                      511154مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد ثابت الدندراوى احمد                647012مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مینا ماھر جرجس بساده                    511728مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اسالم محمود عبد المجید عبد الغنى        646539مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        شیماء ابراھیم الدمرانى ابراھیم          649262مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عبد العظیم على عبد العظیم محمد          648474مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        كیرلس رومانى میخائیل بقطر               646201مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد عبد الدایم ابراھیم احمد            647255مدینة اسوان الجدیدة اسوان



                                        منال عبد الوھاب عبد الباسط على          512056مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        والء سیف الدین عبد هللا كنھ             648438مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ایمان حسین محمد عوض                     647238مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد صبرى مصطفى محمد                    646564مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد جمال محمد عواض                     647251مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد ادیب احمد محمد                     647998مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        حسن حامد محمد خلیل                      512219مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد عبد العال محمد یسن                 650049مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد سرالختم عثمان نقودى                648837مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ایمان حسین محمود محمد بغدادى            510719مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود محمد عبده محمد                    649419مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عبد هللا رمضان عبد الحمید على           648268مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        رمضان احمد صالح حسن                     511009مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        رمضان حسین سلیمان موسى                  649495مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد حمدى عبد الحمید تغیان              717033مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد عیسى دھب یس                        646853مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        امیره محمد محمود عبد هللا               646752مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عبد الرازق محمد عبد الرازق محمد         648852مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ساره یحى جمال عبد السید                 512285مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عرفات رمضان احمد عبد العال              648163مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد عبد الرحیم جداوى عبد الخالق        648991مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد رمضان حسن محمدین                   649323مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ھدرا بطرس فخرى معوض                     648966مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        یحیى زكریا سعد اسماعیل                  511284مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مینا مراد عازر جاد                      648334مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى بھاءالدین عبده عبد الرحمن         649118مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        سامح فؤاد منصور سعید                    646584مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد صالح محمد احمد                     648326مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد ممدوح حجاجى حسن                    647839مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        فاطمھ الزھراء احمدرفاعى عبد الجلیل      648669مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى سلیمان مھدى محمد                  648242مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود محمدالملقب رفعت عبد اللطیف        649339مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ھدى عزالعرب محمد عبد الرحمن             648295مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اسالم مصطفى عبد الظاھر محمد             511048مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد جمال محمد على                      510926مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ھشام فتح هللا مسعود احمد                511748مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ابراھیم عبد هللا عكاشھ عطیھ             649354مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ولید على اسماعیل على                    650094مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود جھالن امام حسن                    647700مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        تھانى رزق ریاض بشاى                     646531مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عالءالدین ابوالحسن محمد محمود           649515مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        طارق یوسف اسماعیل ابراھیم               646599مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مجدى عبد المخلص مرقس میخائیل            647124مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى حسن ركابى احمد                    511198مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اسامھ ابراھیم ابوالحسن ابراھیم          649249مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        صالح الدین عبد الحفیظ حسن ابا زید       650011مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        سید غریب حسین على                       511181مدینة اسوان الجدیدة اسوان



                                        محمد عبد الوھاب السیداحمد عباس          511712مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد طاھر عبد الباسط طاھر               648918مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مینا ولیم فھمى عطاهللا                  511961مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى احمد عطیھ حسین                    649324مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        فاطمھ الزھراءمحمد یوسف دیاب             647001مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        الشیماء ابوبكر احمد عبده                649404مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد عبد المنعم نورالدین محمد           511026مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ابوالعلمین محمد حسن االمین              647367مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود محمد محمود حسن                    511264مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        بیشوى كمال راغب نخلھ                    648318مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        طھ فتحى على حسن                         647204مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        راندا ناصر عبد الرسول احمد              647213مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى محمود حسین مساعد                  511464مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود شعبان عبد هللا محمد               647107مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عمرو محمد سید احمد                      648408مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        حجاب صالح محمد محمود                    742348مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى شعبان ذكى یونس                    511673مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        شعبان محمد شعبان عبده                   607681مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد حسین محمود حسن                     510867مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        یوسف سید اسماعیل الطیرى                 648175مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عبد الكریم السید عیسى عبد الرحیم        511649مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ھیام ابراھیم حسین مدنى                  650050مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمدفتحى عوض هللا احمد                  648503مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عبد هللا احمد المھدى محمد               646805مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد عادل زكى احمد                      646838مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد عبد السالم عابدین حسن              648579مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد محمد بدر عبد اللطیف                649722مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد فتح هللا سعید كریم                 647599مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ساره سید عبد العال احمد                 646740مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        شریف عبده محمد دھب                      647540مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        لؤى عبد الرحیم عثمان حسن                510182مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد محمود عبد هللا احمدعصر             646529مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد صالح الدین محمد ابو النجا          648575مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد صالح فتحى ابراھیم                  648077مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        خالد محمد عبد العزیز االمین             646540مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        بیشوى صبرى خلیل معوض                    512220مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        زینب عامر عبد الظاھر عثمان              647549مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        دعاء عبد الحمید امین عبد العاطى         647881مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        سالم ابراھیم سالم سعید                  648563مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد فراج برعى احمد                     647283مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد سعید محمد عبد الجلیل               646504مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اسالم محمد ممدوح عبد الحافظ             511984مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        بیتر ثروت محارب موسى                    650042مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عبد هللا سلیم عبد الرحیم محمد           648979مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عبد الناصر محمد عبد القوى جھین          647854مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد مصرى محمد ادم                      627609مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد سلیم حمدناهللا طھ                  647460مدینة اسوان الجدیدة اسوان



                                        احمد عبده محمد محجوب                    647191مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ایمن عبد الغفور محمد اوش                648448مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        سمیھ مسعد محمد احمد                     647745مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد حسین دردیر عبد الفراج              511714مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        دیفید ظریف كمال فھمى                    649183مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى على حسین سلیمان                   511292مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        الحسین ركابى سید فراج                   510817مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ایمن رمضان سلیمان حسن                   649024مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اسالم حمدى محمد معوض                    647046مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        خالد ابوبكر محمود ھاشم                  647697مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد یسرى ابراھیم حسین                  647180مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        معتز عیاد مسعود محمد                    647277مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        بسمھ عبد النعیم نصرالدین عبد النعیم     649702مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مراون عبد القادر محمود محمددین          647045مدینة اسوان الجدیدة اسوان
عبد المنعم ابراھیم عثمان ابراھیم        ایمان سعدالدین بشیر على                 649520مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        یوحنا رافت مغاریوس بشاره                649149مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد ابوالعال صالح عبد القادر           609399مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد محمود محمد محمود                   649171مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        طھ حسین الصغیر احمد                     512092مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عرفھ اوالعال حسین على                   511542مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود احمد محمود عثمان                  648078مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عبد الرحمن مصطفى عبدارحمن حسین          512280مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        سیف االسالم اسماعیل احمد اسماعیل        511019مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        معتز سمیر عبد الرازق فتح                647691مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        كرلس سعد عبد السید سلیمان               649526مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ھبھ مجلى صالح ابراھیم                   650016مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        امینھ احمد سلیمان محمد                  646819مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        میالد جرجس خلیل جید                     646317مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد اسعد عبد المتعال عفیفى             649338مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى یسن حامد یسن                      511249مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد عبد المنعم صحابى احمد              648505مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        امانى منیر حسین سلیمان                  510525مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد حسین عباس عمران                    792915مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود عبد الناصر محمود احمد             510358مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مینا جادالكریم مسعود ایوب               810856مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد محمود محمد ھاشم                    647617مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود حسین محمود حسین                   646829مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        سیده حسن خلیل جمعھ                      648041مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد بدوى یوسف حسن                      648444مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد سلطان عبد المحسن مرسى              649538مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مینا جوزیف جید منقریوس                  648936مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محرم محمد جبر محمدادریس                 512040مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        رضا عبد الشكور على محمد                 510600مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        بیتر بشیر بطرس مشرقى                    649202مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        رافت محمد عید حسن                       512021مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد عبده محمد احمد                     510705مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد حسین امین عطاهللا                  649615مدینة اسوان الجدیدة اسوان



                                        زینب صالح عكاشھ صالح                    512260مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ھیام على ابراھیم محمد                   648460مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ھالھ ھاشم محمد فرج                      741227مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        امنیھ شاكر سید عواض                     648159مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        كمال حسین یوسف محمد                     510520مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        منى محمد حسن احمد                       648198مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ریھام محمد عبد الصمد یونس               510628مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عبد هللا شعبان عبد هللا محمد            647151مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عالءالدین محمد عبد العظیم جبریل         649278مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مجدى رفعت لویز یسى                      511917مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مرسا فرید عطاهللا عطا                   646813مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد عمر احمد حامد                      648878مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مایكل میشیل ساویرس شنوده                649466مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عمرو ابوالمجد دیاب محمد                 646225مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى محمد مصطفى محمد                   648210مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عمرو محمد یاسین غانم                    510847مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        معتز محمد امین ابراھیم                  647452مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود حسین عبد الاله محمد               646428مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود عادل امبابى طھ                    510799مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ایمان فتح هللا عبد الباسط               647522مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود مختار احمد النوبى                 649494مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        فرج ابوالنصر جابر قاسم                  646550مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        شریف عمر المغربى محموداحمد              510561مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        نھى كمال عبد الجید عبد العال            646702مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        حسن محمود حسن على                       510098مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد عبد المقصود احمد على               649508مدینة اسوان الجدیدة اسوان
اسماعیل بكر اسماعیل روزى                ایمان حسن نوبى حسن                      649218مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد عبد الرازق نصر ابراھیم             510055مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        رومانى شمعى منسى عبد السید              650069مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        انطونیوس ظریف كمال فھمى                 647547مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد عبد هللا محمد محمود                648944مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        نیره ابوالفتوح احمد الطیب               510428مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد عبد الرضى حامد محمد                512375مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        میكل ثابت فكرى شحات                     510880مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        والء محمود فھمى على                     511508مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        نعیمھ ناصر احمد عجیب                    649352مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مجدى محمد فرید ماھر                     647193مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        یوسف عطیھ احمد عبد الكریم               646790مدینة اسوان الجدیدة اسوان
دعاء محمود یسن احمد                     احمدالتجانى محمود موسى محمود            510696مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        سمیر مكرم كیرلس بولس                    649240مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        نادیھ عبد العزیز ھاشم حسین              648205مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        فیبى ثروت عزیز عبد هللا                 647110مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        نسمھ محمود احمد محمد                    511503مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اسامھ عباس عبد المجید محمد              542402مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد فاروق ادریس خلیل                   650020مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد محمود احمد محمد                    511974مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        امیره حسن محمد منصور                    510472مدینة اسوان الجدیدة اسوان



                                        نرمین خلیل میخائیل سرور                 646466مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عماد عنتر حنفى محمد                     510558مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عماد محمد سید احمد                      648409مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        دالیا رجب عبد الرزاق محمد               649559مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        رمضان عبدون بشیر محمد                   510041مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        نھلھ یس حسن محمد                        648056مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        سید سعد ابوالفضل سعید                   649121مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد عبد الكریم احمد سلیمان             512043مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد مساعد محمد مرزوق                   647081مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد عبد الصبور احمد عمر                647417مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مروه جمال احمد مراد                     649140مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        شیماء محمد سعدهللا صادق                 511746مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد خلیل احمد جاد                      510441مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        دعاء حسن حامد محمد                      647067مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عبد هللا ابراھیم على ابراھیم            646372مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ولید صبرى احمد حسن                      647044مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد حنظل ابوزید مفتاح                  649715مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عمرو رمضان سعد احمد                     650196مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        المعتصم صالح محمد عثمان                 510968مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد عبد الرحیم احمد محمد               646380مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        سمر فؤاد عثمان سلیم                     649638مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى صابر مكى محمد                     511718مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد على عباس محمد                      646545مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ھبھ حنا خلیل نصیر                       512207مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ابراھیم احمد محمد احمد                  649605مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى كمال بشیر محمد                    510095مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عفاف محمد عبد الوھاب حسین               512369مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        سیال سمیر فخرى جید                      646487مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عبد الكریم عید شحاتھ بدرى               650041مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد عبد الكریم عبد هللا احمد           647781مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        حسن سیداحمد عبد الدایم مرسى             649710مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        خالد عبد المنعم محمد عبد هللا           648866مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        حمدى احمد حسن علیوى                     650284مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود صدیق عاید اسد                     647384مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        كیرلس عاطف ذكى عجایبى                   648285مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        طھ شرقاوى ابوالمجد احمد                 648424مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اسالم صبرى محمد عبد العال               512300مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود بلیلھ خلیل محمود                  511957مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد محمود الطیب على                    648619مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        رمضان جابر عدالظاھر حسین                648968مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ولید عمر محمد سعید                      647262مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود فتحى عبد المنعم مرسى              649075مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اسراء فتحى ھاللى عبد الحلیم             649630مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مروه سید كامل دنقالوى                   646824مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        الحسین عبد الحاكم موسى محمد             510464مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اشرف فھمى سنوسى محمد حسن                648222مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد صالح ابراھیم عبادى                 646321مدینة اسوان الجدیدة اسوان



                                        محمد صالح الدین حسین                    648373مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        معتز محمد رضا محمد                      512031مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ھبھ محمدعوض هللا على                    648463مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        نوال عباده ونس ونیس                     648566مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اسماء عبد الرازق مصطفى حامد             647708مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد محمد مدنى حامد                     647115مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ھدرا عطیھ ابراھیم اسطاسى                648851مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد عبد النبى محمود احمد               647320مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد سمیر محمد حسین                     511083مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        فضیلھ امین جادالرب احمد                 649639مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عبد الرحمن ربیعى تمساح عبد الحلیم       511232مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مینا فكتور اغابیوس عبد المسیح           510544مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ابراھیم احمد محمدعلى احمد               510029مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود بسطاوى عثمان الصعیدى              511813مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود حسن محمود عبد الحلیم              511290مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود سلیمان محمد سلیمان                648545مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        تامر فوزى فھمى خلیل                     511629مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ایرین عطیھ سعید سعید                    510538مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        حسن محمد محمود عمر                      510939مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        والءحسام الدین یسن محمد                 647166مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        سلمھ عبادى احمد محمد                    511453مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        یوسف عبد الجواد حنا سلیمان              647400مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        دعاء عبد المالك عبد الالھى یعقوب        646253مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        یوأنس خزانى شاكر خیرو                   511914مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        صفاء سمیر جادالرب سعید                  646739مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد احمد حامد محمد                     646554مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ھناء ماھر عازر سلیمان                   647169مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        جرجس فارس واصف محارب                    648104مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد احمد عبد الرحیم عرابى              648521مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        باخوم عیاد ریاض مشرقى                   647388مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ھویدا سید حسن محمد                      647056مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عالء محمد فریحى محمد                    647008مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        سمیر لطفى عبد المحسن ابراھیم            648259مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مروه حلفاوى عباس طھ                     649272مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مروه عطیھ محمد نصر                      647626مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        حسن على محمد على                        646742مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        شیماء محمد حسن محمد                     511394مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        غاده عبد الرازق مصطفى موسى              648143مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مدیحھ كامل على حسین                     512185مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        زكریا عبد المالك عطیھ جوده              648121مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمود ابوالفتوح احمد الطیب عبد الرحمن   510427مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد فوزى حلمى یونس                     648647مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        على سعید محمود احمد                     648891مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        الشیماء حسن احمد قاسم                   648676مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        حسین احمد طھ احمد                       648999مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        رضا عكاشھ احمدوھب هللا                  648823مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ازھار سید احمد محمد ابراھیم             646442مدینة اسوان الجدیدة اسوان



                                        ایمن محمد ربیع جمعھ                     649175مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ابراھیم حمدى محمد عبد الباسط            646433مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اسماء محمد متولى معوض                   646737مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        حسن عبد الصبور احمد عمر                 647429مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ھاجر احمد محمد احمد                     511817مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى نورالدین خیرى صالح                646651مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد عبد هللا على حسین                  649296مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        جرجس امیل طیاب قالده                    648601مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        سھا حسن عبد الدایم حسین                 648930مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        شیماء احمد مكى حسن                      647451مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اسالم محمد احمد حسن                     646735مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عبد المجید احمد عبد المجید محمد         647997مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد حسن احمد حسین                      657595مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        رمضان ابوالنصر یونس محمود               649447مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى محمود عبدربھ عبد العال            650103مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        على حسان احمد محمد                      510605مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عالء عبد الفتاح حسین محمد               649450مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        بھاء امین محمد ھاللى                    647062مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مروه حامد محمد ابراھیم                  649179مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        صبحى اسكندر ذكى مھاود                   648594مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ابتسام موسى سعید احمد                   510418مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد عبد الحمید محمود عبد الكریم        511240مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        حنان عبد الواحد محمد یسن                511506مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عصام محمد خلیل محمد                     646753مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احالم نوبى احمد على                     511540مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اسماعیل محمد حافظ ابوزید                510595مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        زینب الصادق محمد اسماعیل                649239مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        الفاتح محمد رجب محمد                    512305مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        منال حامد محمود حسین                    647333مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اسماء محمد على محمدین                   511894مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مروه عبد الرحمن محمد مصطفى              646528مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        رامى مقبل مرید جریس                     646353مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        سامیھ روفائیل عبد النور میخائیل         648813مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد جابر خلیل اسماعیل                  649295مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        خالد ابراھیم ابوالقاسم محمد             649236مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        غاده عبد الوھاب عیسى حسن                648929مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ناھد عبد االلھ حامد محمود               510068مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        شنوده عبد الجواد حنا سلیمان             647301مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        حسنى سیف الدین حسین بسیس                646229مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مروى زكى عبد الدایم محمد                646211مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        زینب فؤاد سراج الدین                    511842مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ایمن محمد متولى معوض                    647537مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ماجده ابراھیم احمد محمد                 511523مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مھا منیر وھیب عبده                      511709مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مدیحھ عبده محمد احمد                    648018مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        حسن كامل عبد الوھاب حسین                648145مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        رومانى فتحى متى مرقس                    648589مدینة اسوان الجدیدة اسوان



                                        سمیر عبد العظیم محمد عبد هللا           647918مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        سلوى جبرو عبد الرحمن عبد المولى         648208مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        سناء حمدناهللا محمد على                 648576مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد محمود محمد عبد الوھاب              646686مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        امل عبد هللا احمد حامد                  510383مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        بایفى غطاس ریاض سویحھ                   650093مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عبد المسیح عبد الجواد حنا سلیمان        646282مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        خالد حسن صالح عبد العظیم                648467مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اسماء صالح حسن عبد الرحمن               511004مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        الشیماء صالح حنفى نوفل                  647015مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ایمان محمود محمد ھاشم                   648501مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مصطفى شوقى محمد محروس                   647701مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        رومانى یوسف مرزوق فاضل                  646809مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        نفیسھ عطیتو محمود على                   512224مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد حامد احمد حامد                     511325مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        فاطمھ محمد ابوالمجد مسلم                510644مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        فاطمھ الزھراء طھ محمود موسى             648626مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ھالھ رضوان حسن على                      510007مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        طارق عبد المعز عبد العزیز على           647750مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد محمود خلف الضوى                    647936مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عبد الستار العادلى محمد محمود           510798مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        صابر العربى محمد احمد                   648972مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        فیفیان ھنرى صدیق سنتاؤوس                647865مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        میخائیل فكرى جندى میخائیل               648292مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        منى مصطفى فولى على                      649321مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد محمود نورالدین عبد الرحمن          510552مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        تیسیر حسن ابراھیم حسن                   650111مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        نادیھ یونس ابراھیم یونس                 647236مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        سناء محمد صالح الدین احمد عبد الحلیم    647393مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        امل جمعھ طھ سعید                        649309مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        حسن یحیى عمرى محمد                      510540مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        انتصار محمود حسین یوسف                  647415مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        رقیھ بكرى حسن احمد                      646892مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        اشرف احمد حسب هللا محمد                 648605مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ھدى محمد ابراھیم محمد                   648426مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        خالد محمد على محمد                      646375مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد عبد الدایم محمد احمد               648015مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        امل احمد حامد محمود                     648661مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        بثینھ حسن صالح یعقوب                    647172مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        زینب شوقى بیومى عثمان                   510410مدینة اسوان الجدیدة اسوان
باربارا جوزیبى مینینتى                  وائل وصفى نصرهللا عبد الشھید            646884مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        سید على احمد على                        650112مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        فاطمھ الزھراء محمد حسن محمد             650171مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد محمد ابراھیم جابر                  646410مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        مرفت دانیال میخائیل صموئیل              647939مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ماجده غبلایر یعقوب اسحاق                647167مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        صفاء سالم امام ابراھیم                  647823مدینة اسوان الجدیدة اسوان



                                        محمد سید حسن ارباب احمد                 649430مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        سماح عطیھ یعقوب عطیھ                    648630مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        نجاح ابراھیم فھمى مدنى                  650019مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        منى عبد الفتاح عباس ادریس               646846مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ایھاب طاھر محمد احمد                    647245مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        محمد فؤاد توفیق عساوى                   646749مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        منى كمال عنتر مرسى                      511902مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        فاطمھ الزھراء حسن ابراھیم حسن           650106مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        میرفت عبد السالم عبد السمیع عبد السالم  510571مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        احمد عبد الاله احمد محمدعلى             648055مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عادل سعدى حسن على                       648868مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        سامیھ احمد على حلبى                     648257مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        نیرمان صالح محمد عبد السالم             646672مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        میشیل وھبھ عبد السید عبد المالك         648516مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        صحر عزالدین خضرى بحر                    648596مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        سدراك ملكى سدراك عزب                    646592مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        سومھ احمد حسین احمد                     511862مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        امل محمد احمد عبد هللا                  512049مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        فاطمھ الزھراء محمد ابراھیم محمد         647494مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        حسانى النجدى عبید رشوان                 649704مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        على محمد محمود ابراھیم                  511653مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        شیماء محمد صالح عبد هللا                646352مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        سحر حسن احمد محمداغا                    648301مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        فتحیھ نصر یوسف محمود                    647211مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عاطف اسحاق قلدس میخائیل                 649094مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        رومانى اسعد وھبھ رستان                  647111مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        ھشام عبده سلیمان عیسى                   649693مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        جمال عبد الناصر مجلع بشاره              648570مدینة اسوان الجدیدة اسوان
                                        عزه عبد الغنى عبد الباسط على            647769مدینة اسوان الجدیدة اسوان



بطاقة الزوجتابع العنوانالعنوانالمرتب
28709262800614                                        اللدید مركز ادفو اسوان                  1400

28401052801257اول اسوان                               اسوان المدینھ الصناعیھ القدیمھ          1369.05
28108102500157اسیوط                                   ش الخلفاء خلف بوابھ التجنید الخلفیھ     2473

28003272800531                                        الحریھ كوم امبو اسوان                   1199.4
28001292800276                                        كرور حى العقاد الشروق ـ اسوان           3000

27911092800274                                        الشحاتاب مركز ادفو ش زیدان اسوان        2358.18
27910232800435                                        خور عواضھ ش 7 ثان اسوان اسوان           2500

27606292800093                                        توشكى غرب نصر النوبھ اسوان              2662.99
27512072800292                                        كوم أمبو المحطھ ش رقم 5 اسوان           1731.08

27205142800155                                        اسوان ادفو كلح القاره                   1400
26909292800122ادفو ـ اسوان                            شارع 23 یولیو ـ المیدان القبلى ـ مركز   1850

26903102800417                                        العدوه مركز كوم امبو اسوان              2280.66
26611152800212                                        الصعایده قبلى مركز ادفو اسوان           1537.34

29402012802498                                        الرمادى بحرى الحصایا ادفو اسوان         1885
29401102800137                                        ش المطار اول اسوان اسوان                1300
29207232800154اسوان                                   مركز ادفو شارع المخالیف غرب المعبد      1500
29101072102631عماره اشرف حسن اسوان                    المدینھ الصناعیھ امام عمارات القاھره 1  1150

29008042801101الثانى                                  اسوان السیل الجدید عماره 28 شقھ 3 الدور 1198.64
28805012801631                                        الحكروب شرق المحطھ ثان اسوان اسوان      1500
28711142800232                                        كلح الجبل غرب مركز ادفو اسوان           1250
28608202801335اسوان اسوان                             ش البركھ ح جمعیھ مارجرجس الرومانى اول   1750
28606282800196صالح سالم                               اسوان ـ ادفواـ ش دار السالم ـ متفرع من  1250
28306222800061                                        مركز نصر النوبھ اسوان السیال شارع 21    1150

27308292800505ش سرور اسوان                            اسوان الشیخ ھارون بجوار سنترال المراغى  2114.7
27105062800133                                        سلوا بحرى مركز كوم امبو اسوان           1983.72

29505012800065                                        السبل الحدید ثان اسوان اسوان            1964.2
29406062800289                                        ادفو ـ ش الكنیسھ ـ اسوان                2350
29405162800581                                        اسوان الدكھ شارع 25                     1200
29310252801322الفخرانى                                اسوان الشیخ ھارون بجوار بقالھ عبد الصبور1500

29305202800801                                        الطویھ نجع الحصابھ اسوان                2397.66
29304102801227                                        اسوان حى العقاد خلف مدرسھ اللغات        1800
29304022800289                                        الناصریھ الوسطى ثان اسوان اسوان         1500

29303162800509                                        ادفو الخرازه اسوان                      1474.3
29302212800762العروه الوسطى                           اسوان كمیا عزبھ الفرن بجوار مسجد        1500
29301012800583ـ اسوان ت:01126643331                   امتداد حى العقاد ـ عماره 12 ـ اول اسوان 2000

29212242800288                                        الكروب شرق الثالجھ كوبرى المطحن اسوان   2890.58
29211302800561                                        كیما ش مسجد ال البیت بعزبھ الفرن اسوان  1100
29211012802064                                        الشیخ ھارون اول اسوان اسوان             1600
29209042800215المحمدى اسوان                           كیما عزبھ المرشح بجوار مسجد الفتح       1500
29208212800596                                        ش المطار بجوار الصالھ المغطاه           1400

29204102800188                                        ابو سمبل السیاحى حى 6 اكتوبر اسوان      1289.7
29202012703288الدور السادس شقھ 70 اول اسوان اسوان     المدینھ الصناعیھ القدیمھ عماره الضرائب  2915.84

29112012803046                                        اسوان ارض الجمیلى بجوار بقالھ احمد یونس 2500
29107012802941                                        السیل الریفى ثان اسوان اسوان            1800
29107012803328                                        حى العقاد ـ أول أسوان ـ أسوان           1700



29106172800221اسوان                                   مركز ادفو الكلح شرق الدقادیق            1567.51
29105052703463                                        عزبھ الصداقھ ـ الشالل أول أسوان أسوان   1554.4

29104032800385                                        اسوان اشیخ ھارون                        1100
29102102800245                                        اسوان ادفو المحامید اسوان               1563.65

29102092800225طھ البقال الجزیره                       اسوان مستعمره السكھ الحدید بجوار احمد   1400
29101122800741                                        اسوان كوم امبو البیاره                  1592.45

29101042800261                                        حى العقاد ش عمر الفاروق اسوان           3000
29101022800043                                        اسوان عزبھ النھضھ بكسیما                2052.89
29101012800185                                        الشیخ ھارون مساكن الجمعیھ اسوان         1703.86

29012102800815بقالھ احمد عبد هللا اسوان               السیل الریفى شرق معسكر الشباب بجوار     1800
29011292800062                                        اسوان نصر النوبھ ادندان ش 15 اسوان      1300

29011142800722                                        السیل الریفى ثان اسوان اسوان            2835.54
29010232800067                                        الكوبانیھ ـ نجع قرمیلھ ـ اسوان          1900

29010012716049اسوان                                   اسوان السیل الجدید بجوار محطھ رفع المیاه1633.65
29009112800821االلبان كوم امبو اسوان                  خلف مدرسھ عثمان ابن عفان االبتدائیھ     3400

29008230201145                                        بنبان بحرى مركز دراو اسوان              1573.79
29006282800044                                        خلف شركھ بیع المصنوعات ادفو اسوان       1577.29

29006102800246                                        ش خلف المستشفى مركز ادفو اسوان          1500
29005142800081                                        بالنھ اول مركز نصر التوبھ اسوان         1900

29005052800863اسوان                                   كوم امبو طریق البیاره امام مشروعات الرى 2865.23
29004142800165                                        الشیخ محمود ـ مركز ادفو ـ اسوان         3242.57

29004012802921اسوان                                   السیالھ ـ شارع 5 ـ مركز نصر النوبھ ـ    1800
29003172800422محافظھ اسوان                            اسوان كوم امبو غرب السكھ الحدید         1363.45
29002152800403مركز ادفو ـ اسوان                       ادفو قبلى ـ القنادلھ ـ ش حامد سلیم      2618.98
29002043100108                                        السباعیھ غرب ادفو اسوان                 3153.64
29001302800575                             01110651200سلوا قبلى مركز كوم امبو أسوان           1959.24
29001212801262                                        اسوان السیل الریفى ش 2 بلوك 5           2907.75

29001212800967                                        سلوا بحرى كوم امبو اسوان                3000
29001182800185                                        السباعیھ غرب ادفو عزبھ الشیخ تاج اسوان  1607.27
29001118800406                                                 شارع سعد زغول اول اسوان اسوان 3375.827

29001102800147                                        دابود مركز نصر النوبھ اسوان             1900
29001062800807                                        السیل الریفى شارع 2 ثان اسوان           2800

29001052500163                                        اسوان المحمودیھ عماره 67 مدخل أ شقھ 10  2867.1
28912172800682بقالھ أحمد بكرى اسوان                   السیل الریفى ـ شرق معسكر الشباب بجوار   1200
28912012800899كوم امبو اسوان                          االسكان الغربى بجوار مسجد االسكان الغربى3230
28911252700518                             01152666399ش أحمد أبو شناق ـ اسوان                 3152

28911222800887                                        الناصریھ بجوار مسجد الحاجھ سیده ـ اسوان 1334.48
28911102800719شقھ 3 ثان اسوان اسوان                   كیما عمارات التملیك الجدید 2 عماراه 10  3200

28910152801558                                        اسوان السیل الجدید عماره 21 شقھ 21      1060.85
28910152801523                                        الحمیات القدیمھ اول اسوان               1300

28909301308471                                        جمیزه بنى عمرو مركز دیرب نجم الشرقیھ    3078.8
28909062800864                                        رملھ الخطیب شرق المحطھ اسوان            1300
28909062800791شقھ4 ثان اسوان اسوان                    مستعمره السكھ الحدید شرق المحطھ عماره14 1500

28909012801347اسوان                                        ش السماد اعلى صیدلیھ د جمال ماجد 2950.5962
28908312800362الوشقى اسوان                            اسوان كیما عزبھ الفرن بجوار سعید العروه 1500

28908312800044                                        اسوان ابو الریش بحرى المقلھ             1220.86
28908282800494                                        كوم امبو البیاره 7ش المعبد اسوان        1262.53



28908222701845                                        مربعات شركھ السكر كوم امبو اسوان        3200
28908182800438التموین شارع السادات اسوان              شارع میخائیل الصواف اول اسوان خلف مدیریھ1233
28908052800207                                        ش الجیش ادفو اسوان                      2000
28907272800589اسوان                                   الشیخ ھارون عماره 2 أ شقھ 14            2000
28907272700258                                        حى العاشر من رمضان مركز ابو سمبل اسوان  1900
28907262800084أسوان                                   أدفو البلد ـ خلف الضرائب ـ مركز أدفو    1000

28907082800469اسوان                                   كوم امبو قریھ كرم الدیب                 2803.12
28907072101481                                        شارع عباس فرید ـ اول اسوان ـ اسوان      1030.75
28905242800328                                        مربعات شركھ السكر كوم امبو اسوان        3237.14

28905012801589                                        نجع الشیخ عامر دراو اسوان               1092.2
28904292800322                                اسوان 22اسوان المحمودیھ عمارات الرى والصرف عماره1800

28904092800646                                        اقلیت مركز كوم امبو اسوان               3282.05
28904022800797لسودانى                                 اسوان الشیخ ھارون ش مكى بجوار جامع سید ا1800
28904012800853                                        ادفو قبلى ابو غالب اسوان                1200

28903192800868اسوان                                   الشیخ ھارون امام ساحھ االشراف اول اسوان 1126.5
28903182801106عماره 2 شقھ 3                           اسوان طریق السادات عماره شرق االستاد    3500

28903172800063                                        الحبارى عمارات طابا ادفو اسوان          3094.52
28903012800083اسوان                                   ابو الریش قبلى ـ نجع الشیخ على          1500
28902262600385صفوت جھالن                              السادات خلف عمارات التامین االھلیھ ش    2000
28902262801089                                        عزبھ شنوده الخزان شرق اسوان             1200

28902262800856طایع اسوان                              كیما عزبھ المرشح شرف بجوار بقالھ محمد   2136.92
28902032800377                                        ش المراداب بجوار محل سلطان الصوان اسوان 3050.59

28902012802454                                        الناصریھ الوسطى ـ ثان اسوان ـ اسوان     1300
28901012803501                                        االسماعیلیھ كوم امبو اسوان              3388.35

28812172801269                                        اسوان كسرالحجر بجوارالجرمانیھ           1700
28812172800262أسوان                                   السباعیھ ـ الشعراء ـ مركز ادفو          1500

28812082800867                                        الرقبھ مركز دراو ـ اسوان                1357.2
28812042801135                                        عزبھ الفرن بكیما ـ ثان أسوان ـ أسوان    1600

28811162800322                                        اسوان نصر النوبھ ابو ھور شارع 5         1603.63
28811122801211                                        سلوا بحرى مركز كوم امبو اسوان           3500
28810082800392                                        السیل الریفى اسوان اسوان                1400

28810012803351ابناء البیاضیھ                          اسوان الناصریھ الوسطى بجوار جمعیھ       3186.66
28809252800173اسوان                                   الشیخ ھارون مساكن الجمعیھ اول اسوان     3129.18
28809062800304                                        اسوان ادفو البصیلیھ بحرى                1539.97
28809022800115اسوان                                   ش ابو الشیخ خلف مدرسھ الفنیھ بنات ادفو  2053.96
28809012802705اسوان                                   كیما عزبھ النھضھ االسالمیھ ثان اسوان    1380.71

28808222800504                                        اسوان ادفو كلح الجبل                    1600
28808202700147اسوان ت:01128586660                     اسوان الناصریھ بحرى الحكروب خلف المطحن  1000
28808152802016                                        الخزان غرب المستعمره القبلیھ اسوان      2500

28808032800214اسوان                                   السباعیھ غرب مركز ادفو                  1055.75
28807242800148                                        ش شرق البندر ع ابو عرب اسوان            2048.3

28807192800613                                        اسوان حى العقاد بجوار مسجد الجعفریھ     2084.28
28807192800044                                        عنیبھ مركز نصر النوبھ اسوان             2536.62

28807182800623ت:01151595152                           الخزان شرق اول اسوان اسوان              1500
28807178800228                                        الدكھ مركز نصر النوبھ اسوان             1200

28807132800363السادات اسیوط                           حى الزھور عماره الحاج احمد یوسف طریق    2571.6
28806252800662                                        كوم امبو االصالح القبلیھ اسوان          3163.45



28806122800806                             01119931474سلوا بحرى كوم امبو اسوان                2778.81
28806112800611                                        وادى عبادى 1 ادفو اسوان                 1400

28806072800346                                        الكلح شرق نجع الشھید صالح نصر اسوان     1872.3
28805242800838                                        اسوان ـ السیل الریفى ـش 3 بلوك 31       3365.71

28805172800509                                        الشطب مركز دراو اسوان                   3200
28805142800521                                        توشكا غرب ش 23 اسوان                    1625.3

28805082800551                                        اسوان كوم امبو العباسیھ                 1577.59
28805042800035                                        الكوبانیھ نجع الحجر مركز اسوان          1000

28804192600607اسوان                                   المدینھ الصناعیھ بركھ الدماس اول اسوان  2098.75
28804172801169بجوار مسجد النور ت: 01120590320         طریق السادات ـ خلف مساھمھ البحیره ـ     1200
28803292800186                                        ادفو الرمادى قبلى نجع الزنیقھ اسوان     1100

28803052701881                                        كیما ع 43ش 1 ثان اسوان اسوان            3267.13
28803012800763                                        قریھ الطوناب مركز ادفو اسوان            1200
28802202801174الدور الخامس بجوار المستشفى العام       اسوان الصداقھ الجدیده عماره 251         2421
28802182800192                                        ادفو الصلح غرب عزبھ المصرى اسوان        1200

28802162800145                                        دابود ش 3 مركز نصر النوبھ اسوان         1070.59
28802112800063                                        الكوبانیھ نجع البسطاوى مركز أسوان       1400
28802092800126بالعرمانى اسوان                         ادفو ش 23یولیو امام مبنى امن الدولھ     1400

28802032800763اسوان                                   اسوان ش السماد تقسیم الصداقھ (الشالل)   1254.9
28802012802751                                        اسوان الشالل عزبھ الجبل اسوان           2200

28801232800311السباعیھ                                اسوان مركز ادفو القنان بجوار مطافى      3352.59
28801052801531بجوار ش عثمان بن عفان                   اسوان السیل الریفى شرق مستشفى الصدر     1377.16

28712162800383الصدیق اسوان                            الحصایا رملھ الخطیب بجوار مسجد ابو بكر  1000
28712060200748النوبھ ـ اسوان                          قریھ ابو سمبل التھجیر ـ ش 63 ـ مركز نصر 3027.22
28711302800561                                        البصیلیھ الوسطى البیاض ادفواسوان        3052.78

28711292800168                                        العطایاب مركز ادفو اسوان                1000
28711292800842االبتدائیھ اسوان ت: 01140309349         الحصایا رملھ الخطیب خلف مدرسھ االمام على1050

28711242800086مركز نصر النوبھ اسوان                   قریھ توماسى وعافیھ ش 57                 2531.08
28711232801041                                        اسوان ـ عزبھ الحدود بجوار مركز الشباب   2200
28711102801597                                        اسوان الجزیره نجع العمراب               2500

28711012800133                                        االعقاب ـ نجع الدیسھ ـ اسوان            2568.16
28710272800602اسوان                                   المربعات منزل عوض عبد المالك كوم امبو   3164.01
28710152801231                                        الشطب ش المعبد دراو اسوان               2352.84
28710142800554                                        الناصریھ بجوار مسجد الحاجھ سیده اسوان   1339.11
28710092800108                                        ابو سمبل 52ش 61 مركز نصر النوبھ اسوان   1625.86

28710052800636                                        اسوان طریق السادات امتداد تقسیم الوادى  1800
28710012802571                                                            شارع البركھ اسوان 3199.5644

28709302800531                                        مدینھ ناصر امام الفرن االلى فیال 40 اسوا2284.6
28709252800535ـ مركز دراو ـ اسوان                     نجع الشیخ ابراھیم ـ بجوار الوحده الصحیھ 1027.24
28708092800341                                        اسوان كوم امبو البیاره                  3394.98

28708012801571                                        عزبھ العرب العباسیھ كوم امبو            1474.4
28708012801384اسوان                                   ش مصطفى منصور المتفرع من ش عباس فرید    3300

28707242800607                                        اسوان شارع البركھ اسوان                 1472.93
28707192801186الزراعھ مركز ادفو اسوان                 ادفو الكروم شارع ابراھیم حسین خلف مدرسھ 1581.76

28707182600174                                        جراج االتوبیس القدیم سوھاج اول سوھاج    3377.1
28707182800335                                        عزبھ تلى مركز ادفو اسوان                1400
28707172800281                                        اسوان كیما عزبھ النھضھ االسالمیھ        1200



28707162800631                                        السد عالى غرب صحارى عماره2 شقھ5 اسوان   2635.5
28707072801557الجامعھ الدور االخیر                    اطلس ع قاسم عبد الوارث بجوار استراحھ    1800

28707042800998                                        عزبھ العرب العباسیھ                     1083.02
28706082801001                                        قریھ غرب سھیل اول اسوان ـ اسوان         2000

28705282800046شقھ 8 مدخل أ                            اسوان نصر النوبھ عماره رقم 12           2882.77
28705252800289                                        كوم امبو االسكان الغربى عماره 6 اسوان   2491.32

28705242800515بقالھ فتحى عبد الدایم                   اسوان ـ الحكروب ـ كوبرى المطحن بجوار    1700
28705242800647الرحمن جنوب اسوان                       خلف التامین االھلیھ بجوار مسجد عباد     1605.77
28705242800345محافظھ اسوان                            ش بغدادى من ش كورنیش النیل مركز ادفو    3066.79
28705232800304                                        اسوان كوم امبو الشبكیھ                  1577.03

28705122100072بجوار فرید ھاشم                         اسوان شرق المحطھ شارع على ابن ابى طالب  2000
28705062200897                                        سدس االمراء مركز ببا بنى سویف           1800

28705042800448                                        الصدافھ ـ عماره 122 ش 12 ـ اسوان        2749.51
28705032800083                                        اسوان جزیره بھریف                       2105.79

28704222800369                                        سوق الخمیس بجوار مول الجیش اسوان        1400
28704082800339البنك الزراعى مركز كوم امبو اسوان       سلوا بحرى صیدلیھ د عالء محمد االمین امام1550

28704012708991خلف المعھد الفنى                        ھیئھ االوقاف المصریھ باسوان طریق السادات1374.05
28703152800068                                        ابو الریش قبلى ـ نجع الخالصاب ـ اسوان   1100

28702272800316ت:01221466901                           كیما مساكن السد العالى عماره 40 اسوان   1216.03
28702232800551                                        سلوا البحر مركز كوم امبو اسوان          2958.99

28702152801025                                        ش البركھ ـ خلف عسرات للسیرامیك ـ اسوان  1440
28702132800146                                        اسوان كوم امبو فطیره                    1628.24

28702012800509                                        اسوان ابو الریش نجع الشباب الكساره      3500
28701242702461بجوار بقالھ احمد یونس اسوان             ارض الجمیلى شرق المحطھ منزل عطیات على   2544.75

28701242800153اول اسوان                               اسوان حى العقاد عماره 7 شقھ 11          1800
28701202802013                                        االصالح القبلیھ مركز كوم امبو اسوان     2600

28701152801088االبتدائیھ                              اسوان ش عباس فرید خلف مدرسھ محمدمنیر    1540.2
28701012801321                                        القاره ادفو اسوان                       3000
28612282800358                                        الشیخ ھارون اول اسوان اسوان             2600
28612262800165ت: 01227166965                          الشیخ ھارون اول اسوان اسوان             2200

28612252701223                                        امتداد العقاد أول أسوان اما مسجد الفاروق1610.6
28612252800141                                        توشكى غرب ش 27 نصرالنوبھ اسوان          2950

28612102702043                                        الخضیرى السباعیھ غرب ادفو اسوان         1030.87
28612102801599                                        السبیل بحرى كوم امبو اسوان              1151.2

28612022800605                                        ش السنترال الكاجوج كوم امبو اسوان       2500
28611302700189                                        اسوان ادفو العرمانى                     1525

28611282800203                                        شارع التكامل مركز دراو اسوان            1758.81
28611272800892                                        كیما عزبھ المرشح اسوان                  1576
28611182702808جامع الشنقراب اسوان ت 01281398041       شارع الشنقراب عماره احمد عرابى بجوار    1000

28611182801164                                        الردیسیھ بحرى نجع البحیره ادفو          2854.2
28611172700335عماره السید عبد النبى اول اسوان اسوان   طریق السادات حى الشروق تقسیم ایدیال     1600
28611052800069                                        اسوان ابو الریش قبلى بجوار مركز الشباب  1300

28610292800175المعلمین الدور 4 عماره م یسرى           اسوان امتداد العقاد بجوار اكادیمیھ      2340.92
28610212800609                                        سلوا بحرى مركز كوم امبو اسوان           1364.01
28610182801419                                        السیل الریفى شرق كوبرى الصدریھ اسوان    2125.59

28610052800577                                        العوینیھ ادفو اسوان                     2896.6
28609242801121اسوان سوان                              ش مساكن بحرى االستاد مدخل ا شقھ 4 اول   2792.2



28609202706401                                        ش المطار بجوار مخازن ایدیال اول اسوان   1800
28609202700144                                        قریھ سبعھ قبلى مركز كوم امبو اسوان      1698.67

28609102801733اسوان                                   طریق السادات خلف مدیریھ التموین         3300
28609092800083ع ھانى ابراھیم سولایر                   طریق السادات امتداد حى العقاد           1896.4

28609082701966اسوان                                   كیما عزبھ المرشح بعد قور المزرعھ        1236.14
28609052800927                                        قورتھ ثان ش 9 مركز نصر النوبھ اسوان     1908.17
28609052800706                                        اسوان التامین الصحى امام مستشفى المعلمین1927.63

28608252801174                                        خلف مساھمھ البحیره اسوان                2000
28608242104041                                        اسوان ادفو المھاجرین قبلى ش زیدان       2450

28608172800347اسوان                                   المحمودیھ عمارات القاھره ع رقم 1 شقھ 14 1640.29
28608162401142                                        م كوم امبو اسوان                        1109.43
28608122702352                                        كیما عزبھ الفرن ثان اسوان ـ اسوان       1923.85

28608102701732                                        ش احمد ماھر الشونھ اسوان                2300
28608022704391                                        اسوان شارع سعد زغلول                    1350
28607282501411الحصایا ـ اسوان                         الشادر القدیم شارع البوسطھ              3000
28607262800846                                        اسوان كفر نصر النوبھ العالقى ش 15       3250

28607142800401ت : 01122572914                         مدیریھ التموین و التجاره الدافلیھ اسوان 3396.74
28607122800137ع 17 ش 1 اول اسوان اسوان                السد العالى شرق مستعمره السكھ الحدید    2298.62
28607108800361مركز ادفو اسوان                         ادفو شارع كورنیش النیل امام السنترال    3195.74

28606182800211                                        صیدلیھ مایكل بالسبعیھ كوم امبو اسوان    2500
28606152800062اسوان                                   متخلالت كیما عماره 3 شقھ 2 ثان أسوان    1228.59

28605292800481صیدلیھ سامى عماره محمد منصور اسوان      الحصاب ش متفرع من ش كلیھ التربیھ بجوار  2711.9
28605222800069                                        اسوان _نصرالنوبھ قریھ قسطل              2011.52

28605182800478                                        مساكن شركھ السكر المدینھ السكنیھ ع7 شقھ2293.57
28605182800117ش 27 م 1                                اسوان مركز نصر النوبھ قریھ توشكى غربى   1450
28605082800578رفاعى اسوان                             الحكروب الناصریھ بجوار بقالھ سعد        1800

28605042800079اسوان ادفو                              بنك ناصراالجتماعى فرع البصیلھ بحرى      1475.81
28605022800331                                        الشطب ـ نجع ونس ـ مركز دراو ـ اسوان     3160.35

28604132800918أرمنت                                   أسوان السیل الریفى ش 1 بجوار جمعیھ أبناء2200
28604102800913                                        الكوبانیھ نجع بلقونیس ـ اسوان           1850

28604092800839                                        كوم امبو النجاجره اسوان                 1470.8
28604072800085صالح الدین التھامى اسوان                اسوان شارع المطار بجوار صیدلیھ محمد     1100

28604062800087                                        اسوان ابو الریش قبلى نجع الخالصاب       1117.9
28602282800093الخزان خلف التامین االھلیھ اول اسوان    سوبر ماركت جمال بجوار الجرمانیھ طریق    2239
28602262702842                                        عزبھ النھضھ ـ كیما ـ اسوان              1200

28602232800041                                        قسطل شارع 11 مركز نصر النوبھ اسوان      3440.6
28602152801284ت:01283553823                           اسوان جبل تقوق اول اسوان                1600
28602052800175                                        المھاجرین بحرى ادفو اسوان               1200

28602012800288                                        اسوان غرب اسوان نجع الحمدان             2370.6
28601282800798ثان اسوان اسوان                         بقالھ حلمى اسكندر عزبھ المرشح كیما      1200
28601242800388اول اسوان اسوان                         اسوان الشیخ ھارون بجوار بانسیون الحداد  1000

28601122801739السید احمد كمال الدین بجوار صیدلیھ د منىمدینھ اسوان السیل الریفى ش 5 عماره      1046.65
28601112801064                                        اطلس عماره 13 شقھ 6 ـ اسوان             1677.38
28601102801155                                        الشالل عزبھ المرشح اسوان                2574.52

28601082800254                                        الفوزه ادفو اسوان                       1250
28601042801754                                        اسوان االعقاب بحرى مساكن السكھ الحدید   1800
28601012800389اسوان                                   غرب اسوان نجع البسیون                   1000



28512242800857عبد الحمید مكى                          أسوان حى العقاد خلف الجراد عماره الحاج  1262.53
28512162800864اسوان                                   كوم امبو الواحھ شارع فراج               2765.03
28512162800392اسوان                                   عزبھ یونس حاجر المویسات مركزادفو        1596.37
28512142800051                                        كیما ـ عزبھ الفرن ثان اسوان             3138.01

28512132800312                                        المحمودیھ عمران سور كمیا عماره 2 شقھ2   1000
28512102800415البوش الدور الثالث شقھ رقم 3 اسوان      طریق السادات خلف مساھمھ البحیره عماره   1690.17
28512102800083                                        عنیبھ شارع 37 مركز نصر النوبھ اسوان     3024.29
28512032801061القاضى ـ اسوان                          السیل الریفى شرق معسكر الشباب ـبقالھ    2050.05

28511302800421                                        الكلح غرب الكرنك مركز ادفو اسوان        1377.5
28511242800656                                        السیل الریفى ش 5 اسوان                  1200
28511112800522اسوان                                   دراو نجع الشیخ عامر بجوار المطافى       1700

28511112800336                                        اسوان ادفو بحرى الغرازه                 2193.75
28511062800291                                        ادفو الكلح غرب كوم االمیر اسوان         1410

28511012800967                                        اسوان الصداقھ بالشالل اسوان             1250.9
28510142800377                                        اسوان ادفو اللدید اسوان                 1752.45
28510102800854                                        غرب سھیل جنوب اسوان                     2238.41

28510082800089اسوان ت:01277300321                     الكوبانیھ ـ قرمیلھ ـ مركز اسوان         2000
28510062800457                                        شارع مسجد الفاروق عمر اسوان             2250.59

28509302501438حسین ـ اسوان                            الشیخ ھارون الزالبیھ بجوار بقالھ احمد   1800
28509292700038                                        االعقاب بحرى مساكن السكھ الحدید اسوان   2000
28509282800905                                        اسوان حى قدرى عثمان عماره 6 شقھ 5 اسوان 1300

28509282801006                  الدور الثانى أسوان 181اسوان شارع البركھ حاره البنقھ عماره     1492.3
28509202800152                                        بالنھ اول شارع 5 مركز نصر النوبھ اسوان  2000
28509102801101اسوان                                   شارع احمد بشتاق كسر الحجر شرق البندر    1200
28509062800629                                        السیل الریفى ـ خلف المحوالت ـ اسوان     2800
28509052801333تقسیم الترجمان ـ أسوان                  النصفھ عماره أحمد أبو دوح ش كلیھ التربیھ2676

28509052703617اسوان                                   المحمودیھ عمارات ابناء سوھاج ع 1 اول    3105.89
28509032800993عبد العاطى عبد القادر                   اسوان ش المطار ارض ابوشوك منزل          1500
28509012710203بجوار مسجد النصر                        الشیخ ھارون ـ أول أسوان ـ أسوان         2000

28509012802892شارع الشیخ لطیف اسوان                   امتداد العقاد بجوار مسجد الفاروق عمر    1393.25
28509012705307مدخل أ                                  المحمودیھ التعاونیات عماره 9 شقھ 9      1776.99
28508202800172                                        توشكى نصر النوبھ اسوان                  1200.86

28508132500265عبد التواب طھ                           اسوان المكروب الناصریھ منزل الحاج       1400
28507282800651                                        الكلح شرق نجع الكیال مركز ادفو اسوان    1250

28507062800103                                        ادفو السباعیھ غرب اسوان                 1578.94
28507012802539الصرف ع 7 شقھ 11 مدخل ب                 اسوان ـ المحمودیھ ـ عمارات خلف الرى و   1400
28506272800461                                        النزل عبادى ادفو اسوان                  2213

28506012802664اسوان                                   مستعمره السكھ الحدید شرق ثان اسوان      2284.3
28506012801901أسوان                                   طریق الخزان ـ عزبھ الحدود ـ أول أسوان   1300

28505272800162ش 35                                    توشكى غرب اسوان مركز نصر النوبھ         1659.27
28505262700135                                        الناصریھ كوبرى االسعاف ثان اسوان اسوان  1703.36
28505202800238                                        السباعیھ غرب مركز ادفو اسوان            2943.81

28505132800103                                        الدكھ ش11 اسوان                         1900
28505032800271                                        تقسیم الصداق باسوان                     1600
28504272800824                                        المسلھ خلف مستشفى الحمیات اسوان         1200

28504262800192                              0972240123اسوان الصداقھ الجدیده عماره 234 شقھ 12  1786.54
28504252800267                                        دراو اللى عافره نجح العیر اسوان         2217.09



28504022800161اسوان                                   السیالھ شارع 7 مركز نصر النوبھ          1700
28504012802751                                        سلوا قبلى مركز كوم امبو اسوان           3214.36

28503302800208                                        السباعیھ عزب ادفو اسوان                 1400
28503232800698اسوان                                   الصداقھ الجدیده عماره 49 شقھ 11         2000

28503222800517بجوار بقالھ القاضى                      اسوان السیل الریفى شرق معسكر الشباب     2770.46
28503022801039                                        بنبان قبلى دراو اسوان                   1875.38
28503012800425االعدادیھ بنات                          ادفو المھاجرین قبلى ش مدرسھ ام المؤمنین 3371.48

28502260100395                                        السیل الریف ثان اسوان                   1200
28502032800123                                        شارع الجیش عماره الدكتور مكى ادفو       1600

28502011405038                                        خلف مساھمھ البحیره اسوان                2400.06
28501142700471                                        ارض رضاوى الحصایا الشادر القدیم اسوان   3147.67
28501142701191                                        السباعیھ غرب ادفو اسوان                 2857.61
28501062800261اسوان                                   السباعیھ غرب حاره ال رأس ـ مركز ادفو    1620.99

28501012501441اسوان                                   الصداقھ الجدیده عماره 161 شقھ 1         3000
28501012800562                                        ش 13 دابود مركز نصر النوبھ أسوان        2500

28412312800146اسوان                                   ادفو ش التحریر خلف عمر افندى            3194.25
28412222800775                                        شارع العنانى اول اسوان اسوان            1904.7

28412122800956                                        اسوان الجزیره نجع الجامع                1858.29
28412092800964اسوان                                   المستعمره السكنیھ الخزان شرف الطلمبات   3413.55
28412052800309مركز كوم امبو اسوان                     حى السبعین عماره الحاج محمد محمود السید 2569.26

28412012802082                                        المحمودیھ ع 61 الدور 4 شقھ 7 اسوان      1800
28411292800822                                        اسوان السیل الریفى ش 2 بحرى بلوك 78     1745.58
28411292800245                                        مركز ادفوالرمادى قبلى نجع ابو صادق      2714.75
28411172800926شقھ 1 ـ أ                               اسوان كیما عكارات السد العالى ع 30      1573.58

28411102700452                                        اول اسوان تقسیم الوادى اسوان            2000
28411012802159                                        صحارى السد العالى بلوك 97 شقھ 8 اسوان   1800

28411012800997السبعین كوم امبو اسوان                  شارع رضا المتفرع من ش المخبز االلى      2242.99
28410200102605                                               3الغابھ الكبیره شارع الباشا اسوان1800

28410132700353الدور الثالث                            اسوان الصاقھ الجدیده عماره 330 شقھ 12   1306.55
28410122800538اسوان                                   عمارات فرق االمن عماره 9 الدور 5 شقھ42  1032.01

28410072801121                                                       ش ھمیمى الجبالوى اسوان 150014
28410072800671                                        الكلح شرقى الكیال ادفو اسوان            1100
28410042800707                                        سلوا بحرى كوم امبو اسوان                1200
28410012800265بجوار مخزن البیبسى محافظھ اسوان         السیل الریفى خلف محوالت الكھرباء        1800

28410012800711                                        السباغیھ غرب ادفو اسوان                 3268.89
28410012801296                                        اسوان كوم امبو مربعات شركھ السكر        2000

28409262800386الوادى ـ اول اسوان ـ اسوان              الشیخ ھارون خلف المرور اعلى سوبر ماركت  1599.09
28409172800727السمان                                  اسوان كوم امبو البیاره حوض 12 ش صالح    3200

28409152801328الحصایا تان اسوان ـ اسوان               كیما التملیك الجدید ع 10 شقھ 5 اسوان    1607.4
28409152800437                                        مصنع سكر ادفو ـ اسوان                   1900.18
28409151803998                                        القریھ العاشره مركز ابو المطامیر البحیره1483.02

28409072800193اسوان                                   اسوان ابو الریش قبلى النجع الجدید       1544
28409012800275العرب ـ اسوان                           السد العالى شرق ـ مستعمره المقاولون     3279.32
28408222800468                                        الشیخ ھارون ش عبد المعطى اسوان          2208.05

28408182800711القبلى اسوان                            كوم امبو المكتبھ العربیھ شارع الجامع    2500
28408172800208                               ـ أسوان 8المحمودیھ عمارات المھندسین عماره 38 شقھ 3000
28408172800291                                                                63ش السماد اسوان1500



28408082800705                                        رملھ الخطیب خلف مسجد الرمادیھ اسوان     1500
28408052800191                                        مصنع السكر ادفو اسوان                   1953.6

28408012802808البقال اسوان                            اسوان الحكروب كوبرى اسامھ بجوار اشرف    2250
28408012800074                                        ابو الریش قبلى نجع الشیخ على اسوان      1927.82

28407302800942اسوان                                   ش المرداب اسوان اول                     1300
28407200202927اسوان                                        شارع ابو سمبل التھجیر نصر النوبھ 1010.2469
28407142801556اسوان اسوان                             الحكروب شرق الثالجھ بجوار مسجد بالل ثان 2117.61
28407012801252                                        النجاجره كوم امبو اسوان                 2936.94

28406292800055                                        المنشیھ الجدیده ادفو اسوان              1500
28406272800121                                        اسوان ادفو ش الجمھوریھ                  1200
28406212800459اول اسوان ـ اسوان                       الشیخ ھارون بجوار مسجد النصر            1600

28406202800761اسوان                                   الناصریھ الوسطى ثان اسوان               2030.85
28406118800186اسوان الریاضى اسوان                     شقھ 3 عماره 4 طریق الخزان شرق ستاد      2345.3

28405222800051والتنمیھ                                القاھره والمراسالت شركھ ایوان لالستثمار 3074.44
28405102201634شقھ 3 اسوان                             اسوان المحمودیھ التعاونیات عماره3       1800

28405102800031                                        ابو الریش بحرى نجع الملقطھ اسوان        2405.89
28405102800899بجوار مغسلھ الحرمین                     اسوان السیل الریفى ش 6 عماره 70         3102.58

28405092800496                                        اسوان مكتب بریدالسدالعالى غرب81521      1991.8
28405092800119                                      49بالنھ اول مركز نصر النوبھ اسوان اول شارع2752.95
28405082800137                                        ادفو ش المنشیھ الجدیده اسوان            1058.94

28405052801163اسوان                                   عمارات الوادى الجدید ع2 شقھ 7 اول اسوان 1800
28404152800508                                        عزبھ النواحى ـ مركز كوم امبو ـ أسوان    3195.44

28404082800548المحمودیھ اسوان                         خلف عمارات الرى والصرف عماره 12 شقھ 1   1100
28404072801163                                        النجاجره ش عید كوم امبو اسوان           1257.22

28404042800855                                        اسوان ادفو الصعایده قبلى                1952.4
28403272800858اسوان                                   كوم امبو السلسلھ ش مصراسوان             2750.36
28403261200042لطیف منزل قمر صالح شقھ ابو بكر عبد الرازطریق السادات خلف التامین الصحى ش الشیف  2428.44

28403222800377                                        اسوان المحمودیھ عماره 35                1790
28403202800346                                        ادفو الشیخ على اسوان                    1691.33

28403112800771                                        اسوان صحارى عمارات التنمیھ عماره 10شقھ 10502
28403102801124زیوت شل الدورالرابع علوى اسوان          ش المطارارض ابوشوك عماره مملوك اعلى     3476.81

28403102801469                                        مكتب برید الرقبھ مركز دراو اسوان        1500
28403082800932التحریر ـ ثان أسوان ـ أسوان             بجوار بقالھ الحاج صابر ـ كیما ـ عزبھ    1600
28403062800189                                        طریق السادات اسوان                      2700
28403052800075مركز اسوان اسوان                        مدینھ ابو سمبل السیاحیھ منشیھ النوبھ    2593

28403032800605                                        العتمور قبلى مركز كوم امبو اسوان        1785.74
28403012802113                                        كوم امبو مركز كوم امبو اسوان            1581.19

28403012801982أستودیو سامح ـ أسوان                    أرض الجمیلى خلف جامع فاطمھ الزھراء بجوار1200
28403012801681                                        سلوا بحرى مركزكوم امبو اسوان            1250
28402282700103الحدید                                  االعقاب بحرى مركز اسوان مساكن السكھ     2700

28402272800622                                        اسوان السیل الجدید بجوار محطھ المحوالت  2446.38
28402212800747صیدلیھ الملكھ                           السیل الریفى شرق كبرى الصدریھ بجوار     1200
28402062800051ت: 01141715153                          السد العالى شرق مستعمره الشرطھ اسوان    1000

28402012801153                                        االلبان ـ مركز كوم امبو ـ محافظھ اسوان  3040.58
28402012403069اسوان                                   اطلس خلف شركھ المحادیث اول اسوان        2000
28402012800076اسوان                                   ابوالریش بحرى نجع الملیقطھ مركز اسوان   1600

28402012603033اسكندر                                  اسوان كیما عزبھ المرشح بجواربقالھ حلمى  1129.6



28401302700796خلف ساحھ الشیخ ماھر                     اسوان طریق السادات حى العقاد ش محمداالمي1397.7
28401242800079مدرسھ الفنیھ بنات أسوان                    ش عباس محمود العقاد ش البركھ بجوار 1445.2769
28401182801062التحریر                                 ابو الریش بحرى الخطاره بجوار سوبر ماركت 2216.96

28401172800742د 6                                     اسوان ش المراداب عماره العمده الخلفیھ   1800
28401072802217                                        اسوان المحمودیھ عماره 34 شقھ 2 ب        1500
28401012801157                     یولیو اسوان ادفو 23ش الشھید عادل لكلوك متفرع من شارع       1500

28312181602021                                        السباعیھ غرب مركز ادفو اسوان            3255.17
28312182800403                                        حصایھ الطوناب ادفو اسوان                3150

28312102801013                                        المنشیھ الجدیده كوم امبو اسوان          1222.98
28311222702306ام المؤمنین اسوان                       كوم امبو السبعین امام المركز امام مدرسھ 3232.28
28311202801421                                        ش البصالى ـ من ش سعد زغلول ـ اسوان      2727.68

28311182800415سامح ثان اسوان ـ اسوان                  اسوان ارض الجمیلى ع 64 بجوار ستودیو     2000
28311152800518                                        اسوان كوم امبو قریھ العباسیھ            1695.97

28311152702877اسوان ت:01275244861                     السیل الریفى شارع 6 بمنزل الشیخ المدثر  1800
28311122800335                                        اللدید مركز ادفو الحجز بحرى اسوان       2121.7

28311111701033ادفو اسوان                              مساكن شركھ النصر للتعدین بالسباعیھ شرق  1752.15
28310312800394                                        الكلح شرق مركز ادفو                     1689

28310292801038الصحیھ اسوان                            السیل حلف المحوالت الكھرباء بجوار الوحده1153.1
28310292800091امام حضانھ الطفل السعید                 ش كورنیش النیل الكشاف اسوان             2867.41

28310252800934                                        اسوان ـ كیما ـ عزبھ النھضھ ثان اسوان    1200
28310212800257عثمان بن عفان                           عزبھ الحدود كیما غرب بجوار مسجد         2100

28310102800294                                        أبو ابنى الرمادى قبلى مركز ادفو اسوان   1559.35
28310102800774كوم امبو عماره اسماعیل السمان           شارع الحشاش خلف المركز الطبى االلبان    1800

28310102800031                                        اسوان غرب اسوان نجع البسیون             1669.37
28310062700801                                        حى العقاد اول اسوان                     1511.77

28309272800061اسوان ت: 01115598429                    آدندان ـ 20 شارع 9 ـ مركز نصر النوبھ ـ  1200
28309262800705بجوار بقالھ عبد الباسط                  الحكروب الناصریھ ثان اسوان اسوان        3492.03

28309252800031اسوان اسوان                             ابو الریش قبلى نجع الخالصاب مركز        1050
28309212800259                                        ادفو البصیلھ بحرى المعماریھ اسوان       2613.77

28309210104301عماره ھارون عطیھ الدور الخامس اسوان          ش ابطال التحریر خلف البنك االھلى 120079
28309062800409                                        محافظھ اسوان مركز كوم امبو              2327.55
28308222800617                                        دراو ـ نجع السادات ـ اسوان              3220.54
28308222800595                                        اسوان ـ السیل الریفى شارع 6 ـ ثان اسوان 1723.95

28308162800264                                        ادفو لرمادى قبلى الزنیقھ                2140
28308082800832أمین ابراھیم الدور 4 اسوان              حى الرضوانیھ خلف جراج ترافكو ـ ع محمد   2347.54

28308072801059                                        اسوان ـ صحارى مصنع الثلج عماره 16 شقھ2  2375
28308042701602وبجوار بقالھ عبد الصبور اسوان           الشیخ ھارون بجوار مسجد فاطمھ الزھراء    1000
28307302800816                                        الكالحین مركز دراو اسوان                1500
28307172801041ت:01225352457                           نجع القیقر مركز دراو اسوان              1900

28307162801108الرابع                                  اسوان ـ الصداقھ الجدیده عماره 14 الدور  3270.06
28307162702622                                        ابو الریش قبلى خلف كلیھ الھندسھ         3086.52
28307142800971بجوار محكمھ االسره                      اسوان طریق السادات جھاز شئون البیئھ     2057.91

28307072800048                                        عنیبھ ش 15 مركز نصر النوبھ اسوان        1200
28307072800412اسوان                                   خلف مدیریھ التموین طریق السادات         2000

28307061300108محافظھ اسوان                            فندق نورھان بجوار معھد قراءات اسوان بنین1535.75
28307012700419                                        اسوان محكمھ اسوان نقابھ المحامین        3000
28306262800692                                        خزان اسوان جزیره ھیسا اسوان             1500



28306232700294اسوان                                   عمارات بنك التنمیھ خلف االستاد عماره مدث2539.75
28306202800456                                        الصعایده قبلى ادفو اسوان                2000

28306052800541                                        سلوا بحرى مركز كوم امبو اسوان           2971.75
28305222800731                                        اسوان الشیخ ھارون خلف المرور            2511.64

28305152800321                                        القنادلھ ادفو عقار 3 ش 23 یولیو ـ اسوان 1829.8
28305142502322                                                    شارع ھمیمى الجبالوى اسوان 150014

28305102800924                                        مركز ادفو شارع الجیش اسوان              1453.52
28305092800297عماره عبد العاطى اسوان                  ش الغازات المدینھ الصناعیھ القدیمھ      1573.68
28305072800339                                        اسوان ادفو الحبارى ساحل الخولى شرق      2084.26

28305052800456                                        اسوان مركز ادفو بحرى الحبارى            3340.4
28305012800038أ                                       اسوان الجزیره عمارات المحمودیھ ع 1 مدخل 2256.69
28304232801209الحدید مركز كوم امبو اسوان              ش صالح سالم خلف شبكھ الكھرباء مساكن السك2909.53
28304202800585                                        كوم امبو المطحن خلف الشونھ اسوان        3364.15
28304122800231                                        الردیس ادفو اسوان                       2057.85
28304042702859الشركھ المصریھ لنقل الكھرباء            اسوان صحارى السد العالى غرب             2885.09
28303302800578                                        اسوان الخزان غرب عزبھ محمد عثمان اسوان  3340.82
28303152800396أسوان                                   الكلح غرب ـ القاره ـ مركز أدفو          2531.92

28303072800247اللغات                                  ادفو البحرى ـ الكشاف ـ امام المدرسھ     1250
28303022702473                                        الصداقھ القدیمھ عمارات التطبقین رقم14   1800

28303012800981                                        كوم امبو البیاره عزبھ النیل شارع المعبد 1737.96
28302182800246                                        ش صالح الدین القطبى اسوان               2376.34
28302052801232                                        السیل الریفى ثان اسوان اسوان            2084.09

28302012801051                                        كلح الجبل ادفو اسوان                    1200
28302010106488                                        شارع الشھید ابراھیم اول اسوان اسوان     2237.33
28301302800095                                        ادفو الفوزه اسوان                       1171.25
28301252800561                                        كیما اسوان التملیك الجدید عماره 5 شقھ 1599.0810
28301252800773                                        ش خالد بن الولید السبعین كوم امبو       2693.97
28301252800064اسوان                                   توشكى غرب شارع 37 م 19 مركز نصر النوبھ  1619.86
28301212800398                                        الناصریھ ثان اسوان اسوان                1491.65
28301082801028                                         15ش احمد محمد بشناق كسر الحجر اول اسوان2358.65
28212212800816                                        ابو الریش بحرى مركز اسوان ـ اسوان       1097.33
28212080102618                  11ش كورنیش النیل اسوانمستشفى الجبرمانیھ االرمانیھ االنجیلیھ   2983.77
28212052800709                                        اسوان الخزان غرب اسوان                  1586.53

28212012801346                                        سلوا بحرى كوم امبو اسوان                3000
28212012801826                                        مستعمره كیما شرق بجوار البیاره ثان اسوان3057.29

28211282800507اسوان                                   الشیخ ھارون عماره 27 لوكس الدور الثانى  1228.3
28211262800454                                        الناصریھ الوسطى ثان اسوان اسوان         1050

28211262800144ت: 01276220445                          ارض الجمیلھ بجوار مسجد ال البیت اسوان   3183.42
28211250100961اسوان                                   حى العقاد ـ ع 22 شقھ 24 اول اسوان       1063.71
28211242800326                                        الكلح غرب عزبھ المصرى مركز ادفو اسوان   2448.79

28211202801371                                        اسوان الصداقھ الجدیده عماره 408         2000
28211152801196                                        اسوان الكرور عزبھ شنوده                 1500

28211112800626اسوان                                   الشیخ ھارون بجوار مسجد فاطمھ الزھراء    2835.79
28211112800782                                        اسوان المحمودیھ ع معزوز ع 7 شقھ 6       3235.83

28210232800712                                        اسوان سوق الحارث امام المقام            1200
28210232800755                                        اسوان شرق المحطھ بجوار مكتب البرید      1800
28210202801072                                        كیما عزبھ الھضبھ اسوان                  1700



28210162800531                                        كفور كوم امبو ـ اسوان                   1364.01
28210022800167النوبھ ـ اسوان                          ابو سمبل شارع 63 التھجیر ـ مركز نصر     1326.27
28209152800527شقھ 5 اسوان                             اسوان الصداقھ الجدیده عماره 307         1909.28

28209132800121                                        شارع 21 السیالھ اسوان                   1250
28209121803382                                        ابو الریش قبلى حى صالح حرب مركز اسوان   1900
28209122800654اسوان                                   ش المطار خلف مخازن ایدیال ع9 اول اسوان  2000

28209042800483                                        ابوغالب ـ ادفو ـ اسوان                  3361.3
28209012800292                                        ش كوبرى النیل مركز ادفو محافظھ اسوان    2990.48
28208282800352                                        ادفو الكلح غرب كوم االمیر اسوان         2537.56

28208272800214                                        اسوان ش الغازات المدینھ الصناعیھ القدیمھ1944
28208172800446                                        سلوا بحرى ـ مركز كزم امبو ـ اسوان       3046.98

28208102800031                                        ابو الریش فبلى مركز اسوان اسوان         1200
28208092800763عباس فرید اسوان                         شارع قبلى الكنیسھ العزراء متفرع من      1200

28208072800791                                        اسولن الخزان شرق عزبھ العسكر            1730.95
28208042800711                                        السیل الریفى ش 9 ثان اسوان              2400

28207172800148اسوان                                   ابو سمبل ـ شارع 67 ـ مركز نصر النوبھ ـ  2079.94
28206292800358اسوان                                   الشیخ ھارون محطھ الزالبیھ اول اسوان     1800

28206262800795عماره فاطمھ عبد العزیز                  اسوان طریق الخزان خلف مسجد التوبھ       2977.32
28206252700431المطیعى ـ اسوان                         الحكروب ـ كوبرى اسامھ بجوار بقالھ محمود 1097.74

28206172800401                                        القیقر مركز دراو اسوان                  2500
28206172800516اسوان اسوان                             عمارات فرق االمن عماره 10 شقھ 5 اول     2400
28206132800602اسوان                                   دابود شارع 17 مركز نصر النوبھ           1700
28206072800152اسوان                                   ادفو شارع مجلس المدینھ نقابھ المحامین   1400

28205032800552                                        السیل الجدید عماره 17 شقھ 14 اسوان      2112.45
28205012801111الكھربائیھ ثان اسوان اسوان              السیل الجدید بجوار محوالت الشریف لالجھزه2092.08
28204272800103                                        اسوان كوم امبو البیاره                  1364.01
28204102801318والحسین                                 اسوان عزبھ العسكر بجوار مسجد الحسن      3142.98

28204012801271                                        الرغامھ شرق مركز كوم امبو اسوان         1500
28203282800342                                        الكلح غرب كوم االمیر مركز ادفو اسوان    1892

28203182800396                                        اسوان كوم امبو فطیره                    2484.85
28203122800371العرب ش 47 اسوان                        اسوان السد العالى شرق م المقاولون       2240.44
28203082800526                                        سلوا قبلى كوم امبو اسوان                3377.94

28203062800651بالطابیھ اسوان                          ش الشیخ على المغربى بجوار مسجد بدر بالطا2043
28203062800619استراحھ الجامعھ                         عماره قاسم عبد الوارث الدور االخیر امام 1900

28203012700206عباس                                    اسوان كوبرى الصدریھ بجوار بقالھ احمد    2972.14
28202262800277                                        البیاره كوم امبو اسوان                  2000

28202252700738                                        حى العقاد ش خلف الجراد اسوان            2922.3
28202222700814بجوار مدیریھ التموین                    اسوان طریق السادات بازار فیلھ للعطور    1400
28202170100082امام المستشفى العام اسوان               الصدافھ الجدیده عماره 133 شقھ 7         1000
28202092701422                                        اسوان بجوار مستشفى مبارك العسكرى        2000
28202062800361                                        الرمد الشرقى مركز كوم امبو اسوان        2000
28202052800274                                        السیل الریف اسوان                       2000
28202012800077                                        ش ابراھیم حسین مركز ادفو اسوان          1250

28201232800357                                        السباعیھ غرب ادفو اسوان                 2474.9
28201162801555                                        منیحھ كوم امبو اسوان                    2500

28201142800994ت 01228972158                           مستشفى اسوان الجامعھ قسم الحسابات       1923.83
28201142800412                                        طریق الشیخ محمود مركز ادفو اسوان        1150



28201142700451                                        السباعیھ غرب الزرازریھ ادفو اسوان       1109.96
28201102801238الناصریھ                                اسوان الناصریھ الوسطى بجوار مكتب برید   1645.56

28201042800709                                        اسوان طریق السادات ع الوادى ع 2 شقھ 1   2463.1
28112152801139                             01280138885اسوان الحكروب كوبرى فاطمھ الزھراء       1400
28112152800531                                        محكمھ كوم امبو مركز كوم امبو اسوان      2500

28112012802429                                        شارع المعھد الدینى مركز ادفو اسوان      1350.37
28111102701005اسوان                                   الحكروب جمعیھ البیاضیھ ثان اسوان        3093.37
28111012800489ادفو اسوان                              شارع 23 یولیو امام التامین الصحى مركز   1095.47

28110152800504عبد الراضى عمایر الزھور                 اسوان كوم امبوالرمدالشرقى ش الحاج حسن   2900.9
28110062800301الھندسھ أسوان                           ابو الریش قبلى نجع الشیمھ شرق بجوار كلیھ2785.85

28110032700239اسوان                                   اموان ع الجزیره عماره 13 شقھ 1 مدخل 2   2300
28109152800051اسوان                                   اسوان ـ الكوبانیھ ـ نجع الحجر ـ مركز    1700
28109122701252                                        اسوان الشیخ ھارون                       2500

28109112800082                                        الرتاج ادفو اسوان                       1146.03
28109102800122                                        ادفو ـ العوضالب ـ اسوان                 2500

28109062702238اسوان                                   السیل الریفى شرق معسكرالشباب            2445.26
28109062702017اسوان                                   ش االحمدیھ ـ منزل رقم 4 اول اسوان ـ     1200

28109010205465أسوان                                   ش 19 الدیوان ـ مركز نصر النوبھ          2511.81
28108272800937                                        اسوان شرق المحطھ عمارات مجلس المدینھ    2000

28108258800495                                                22ش الشھید مصطفى حامد حمید اسوان2772.76
28108232800209                                        السباعیھ غرب ادفو اسوان                 2669.25

28108232801159                                        الحكروب شرقیھ الثالجھ ثان اسوان اسوان   1400
28108192800847كیما ـ اسوان                            بجوار الشیفھ اكرام ـ عزبھ السنیھ        1200

28108182800342ثان اسوان                               الصداقھ طریق الشالل اسوان               1586.53
28108162800991فھیم على                                اسوان المحمودیھ عماره المقاول ابو بكر   3050.29

28108162800419                                        الخوى ادفو اسوان                        3332.7
28108152700076                                        الشیخ ھارون اسوان شارع عبد الصبور البقال2164.07

28108042800547اسوان                                   منشیھ النوبھ ش الدكتور احمد فھمى حسین   1400
28108032800042مكتب برید كروسكو رقم81736               كروسكو ش 17 م نصر النوبھ اسوان          2457.73

28107292800228                                        السیل الریفى شارع 6 ثان اسوان           1500
28107252800063                                        توماس وعافیھ نصر النوبھ اسوان           2752.03

28107242800316اسوان                                   الكرور الخزان شرق                       2000
28107222601678                                        اسوان ش سعدزغلول عماره حنا سند          2216
28107152500895                                        ش سعد زغلول امام مول ابو دیاب اسوان     2200

28107122800665                                        اسوان البشاریھ                          2444.46
28107072800731                                        شركھ میاه الشرب و الصرف الصحى جبل تقوق  2671.71
28107072800529أسوان                                   الصداقھ ـ الشالـ بلوك 9 ـثان أسوان      2484.41

28107052800085                                        بالنھ اول ش 9 مركز نصر النوبھ اسوان     1200
28107012800694                                        كوم امبو االحمدیھ اسوان                 1600

28106212800145                                        ادفو قبلى القرى مركز ادفو اسوان         1508.78
28106152800876                                        اسوان كوم امبو منیحھ                    2000

28106112800423                                        سلوا بحرى كوم امبو اسوان                2349.32
28106102800174                                        الفوزه مركز ادفو اسوان                  1376.85

28106042401003                                        العنانى شارع المطار ـ                   1604
28106022702112شارع 6                                  السیل الجدید ـ ثان أسوان ـ أسوان        1814.95

28105302702251                                        حى العقاد ـ ع 33 ـ شقھ 24 ـ اول اسوان   2000
28105192800635خلیفھ ثان اسوان ـ اسوان                 كیما عزبھ النھضھ االسالمیھ بجوار ورشھ   1500



28105182800581                                        اسوان شارع احمد بشناق                   3163.74
28105172800124المحوالت                                السیل الریفى بجوار مخزن البیبسى خلف     2000
28105042800653عبد الجلیل                              اسوان الناصریھ بجوار منزل الشیخ         1300
28104282800611                                        نجع ونس دراو اسوان                      1500
28104182800975                                        القیقر مركز دراو ـ أسوان                2500

28104172800519                                        نجع القرود حى ابو الریس اسوان           3052.18
28104052801112                                        خلف بنزینھ المحمودیھ عماره جوزیف اسوان  1800

28104032800471                                        عزبھ العسكر اول اسوان اسوان             1728.7
28104012700151                                        اسوان ـ خلف مول الحكیم محافظھ اسوان     2799.93

28104012700062العاشر من رمضان                         محافظھ اسوان مدینھ ابو سمبل السیاحیھ حى 1025
28104012800776اسوان                                   الكوبانیھ نجع بقلویس مركز اسوان         1900
28103102800612                         شقھ 24 اسوان 12المحمودیھ عماره 5 معزوز مجلع عماره      3367

28103012800672                                        قریھ الشروانھ قبلى مركز ادفو اسوان      2059.66
28102252800461شكر هللا كوم امبو اسوان                 الرمد الغربى بجوار شركھ شحن اوالد       2394.96

28102242800632اسوان                                   طریق الخزان المنشیھ اول اسوان           1500
28102212800379                                        اسوان ادفو الشراونھ الوسطى              1632.78

28102162800178                                        اسوان ادفو اللدید الحجز بحرى اسوان      1300
28102162702753الشیخ ماھر اسوان                        حى العقاد عمارات تقسیم الوادى خلف ساحھ  1400
28102082800282                                        اسوان ادفو الرمادى بحرى عزبھ تلى        1250
28102042800735اسوان                                   شارع بشیر بك بجوار مسجد الشیخ ماھر      1600

28102042800336                                        اسوان ادفو الحجز البحرى العوینیھ        2285.25
28101202106451                                        اسوان غرب اسوان نجع المداب              2651.08
28101182800666                                        اسوان سوق الخمیس امام مسجد السالم       2088.85

28101172800731                                        مربعات شركھ السكر كوم امبو اسوان        2500
28101102800601                                        ادفو البصیلیھ بحرى نجع السایح           1117.85
28101092800098                                        العرمانى مركز ادفو اسوان                1947.55
28101052800613                                        اسوان ادفو الكلح غرب عزبھ المصرى        1476.03
28101032800145                                        الشالل عزبھ المرشح اسوان                2456.67
28101012710298اسوان الجزیره                                       مساكن السكھ الحدید ـ شقھ 2 1518.854
28101012800319                                        اسوان غرب اسوان نجع الجرانیس            3398.83

28012252701579                                        ارض الجمیلى ثان اسوان اسوان             2200
28012202800061اسوان                                   الكوبانیھ ـ نجع الحجر مركز اسوان        1455.57

28012012600554بجوار نادى الوادى                       خلف امتداد حى العقاد ع د بھجت           1500
28011292402101اسوان                                   البیاره ش المعبد حوض 12 مركز كوم امبو   3070.56

28011112800716                                        ادفو الردیسیھ بحرى النزل ـ اسوان        2000
28011052801238                                          ش شندى متفرع من ش عباس فرید ـ أسوان 296471
28011022701735اسوان اسوان                             كیما عزبھ الفرن بجوار سعید عبد الباسط ثا1200
28010292800976بقالھ محمد عبد هللا اسوان               السیل الریفى شرق معسكر الشباب بجوار     1900
28010272800929اسوان                                   طریق السادات ع التأمین االھلیھ ع 6 أ    2000

28010122800793ثان اسوان اسوان                         السیل الجدید عماره 28 شقھ 2             1222.29
28010072800045                                        اسوان نصر النوبھ السیالھ ش 10 اسوان     3300

28010072800941                                        اسوان شارع السماد بجوار صیدلیھ االیمان  2154.95
28010052801339                                        قریھ المستقبل ابو سمبل السیاحى اسوان    1046.5

28010050104541طرق ولیم غبلایر اسوان                   اسوان السیل الجدید امام كنیسھ مارى مرقص 3500
28009202800362                                        المحامید محمود ابرابراھیم               3404.55

28009172800672                                        البیاره كوم امبو اسوان                  2500
28009172800451                                        قریھ االسماعلیھ كوم امبو اسوان          2297.7



28009152800218                                        اسوان ادفو قبلى النخل                   3465
28009082801084                                        سلوا بحرى كوم امبو اسوان                1590.23
28009062800499                                        السباعیھ غرب ادفو اسوان                 2623.25
28008182800933عبد هللا اسوان                          شرق معسكر الشباب بجوار بقالھ محمد       2989.53

28008172801451                                        شارع الصالحین بقالھ على یوسف اسوان      1600
28008132800401                                        اسوان حى العقاد عماره 15 شقھ 1          2850

28008092800306                                        اسوان ـ كیما ع 25 خلف شرطھ كیما         3182.6
28007262800164                                        توشكى غرب مركز نصر النوبھ اسوان         2200

28007152701713                                        كیما السد العالى ع 21 شقھ ب اسوان       2821.52
28007032800688بجوار فرن عبد الحافظ اسوان              السیل الجدید ش حسن نواوى                1500

28006292800791                                        اسوان السیل الریفى                      2527.33
28006232800392                                        حجازه كوم أمبو أسوان                    1333.44
28006222800238                                        ادفو قبلى ابوغالب مركز ادفو اسوان       1476.54

28006102800871                                        كیما عزبھ الفرن ثان اسوان ـ اسوان       1800
28006042800418البحریھ                                 اسوان اول اسوان الخزان غرب المستعمره    2496.26

28006022800314                                        ش صالح سالم ادفو اسوان                  2200
28005212700174اسوان                                   المحمودیھ عماره 4 الرى و الصرف شقھ 16   1120.64
28005202800731                                        صحارى سیتى بلوك 96 اول اسوان اسوان      2215.48
28004252800451                                        عزبھ المرشح شرق كیما ثان اسوان ـ اسوان  2221.56
28004212800326اسوان                                   ش كورنیش النیل عماره جبران ـ مركز ادفو  3317.16

28004212700283                                        المدینھ الصناعیھ بجوار الغازات اسوان    1400
28004022800991                              أ شقھ 9 13اسوان المحمودیھ عمارات سور كیما عماره   3412

28003252800977                                        السیل الجدید عماره 11 شقھ 7 اسوان       3072.28
28003212800346الدور الرابع                            اسوان الشیخ ھارون عمارات الطیران عماره 1355.152
28003192800034                                        اسوان الكوبانیھ نجع الحجر اسوان         1936.72
28003162702151ابو قاسم                                اسوان الشیخ ھارون بجوار االذاعھ بقالھ   2380.11

28003082800748                                        اسوان السیل الجدید عماره 6 شقھ 14       2100
28002292800477                                        نجع الرتاج مركز دراو اسوان              2565.9

28002262800774                                        اسوان طریق السادات عمارات الوادى ع6 ش 200010
28002252800318اسوان                                   الردیسیھ بحرى وادى عبادى 2 مركز ادفو    2767.44

28002150101644                                        ش المطار عماره عصام الجھینى اسوان       1000
28002052800666                                        عزبھ النھضھ ـ كیما ـ اسوان              1436.04

28002052800798ع 1 ش 8 مدخل ب                          اسوان المحمودیھ خلف عمارات بنك االسكان  2091.9
28001281601476                                        الدلجوان مركز كفر الزیات الغربیھ        1980

28001172800701حلمى البقال                             اسوان السیل الریفى ـ شارع 6 قبلى بجوار  3423.78
28001012801124                                        الشیخ عامر مركز ادفو اسوان              1725.8

27912292801042الجباوى اسوان                           السیل الریفى بجوار مسجد سعد الدین       2260.41
27912161403572أسوان                                   ادفو حسن محمد زید                       1544.15
27912032801057                                        حجازه مركز كوم امبو اسوان               1478.63
27912012800241                                        ادفو ش المھاجرین اسوان                  3111.81

27911271403148حجازه                                             شارع شندى اول اسوان كوم امبو 32002
27911242601518ابوسمبل اسوان                           حى 6 اكتوبر ابوسمبل السیاحیھ مركز       2594.22

27911192800034                                        اسوان الحظاره نجع المقلھ                2178.7
27911110105864كوم امبو                                شارع احمد عبد العزیز السبعین اسوان      2602.5

27911102700541اسوان اسوان                             الشیخ ھارون بجوار عمارات التعاونیات اول 2858.58
27911052700293البصیلھ اسوان                           بنك ناصر االجتماعى فرع البصیلھ مدینھ    2424.76

27911032800542                                        المحمودیھ عماره 15 معزوز مجلع اسوان     1682.3



27910282800479                                        السیل خلف قسم ثان خور عواضھ اسوان       3400
27910222800518                                        عزبھ النھضھ االسالمیھ ثان اسوان اسوان   1055.75

27910202800775ان                                      الحصایا امام مسجد النوبیین ثان اسوان اسو1700
27910152800582                                        الشیخ ھارون بجوار مسجدالنصر اسوان       1936.85

27910142800479                                        ش المطار خلف قلم مرور القدیم اسوان      1160.6
27910012800221                                        توشكى غرب ش 27 نصر النوبھ اسوان         3479.86
27909300103952                                        اسوان ادفو الشراونھ قبلى                1355.73

27909262800041                                        الدكھ مركز نصر النوبھ اسوان             1704
27909152801246                                        الشیخ ھارون عماره 24 اول اسوان اسوان    1750
27909132800413                                        شارع الخولى مركز ادفو ـ اسوان           1400
27909042800864اسوان                                   الحصایا بجوار معسكر الشباب ثان اسوان    1000
27908302800093                                        اسوان ابوالریش قبلى مكتب بریدابوالریش   1313

27908272800433                                        كلح غرب كوم االمیر ادفو اسوان           1756.39
27908162800128                                        الصداقھ الجدیده اسوان                   1200
27908152700982                                        السیل الجدید ثان اسوان                  1000
27908122800796الرازق المحامى اسوان                    ارض الجمیلى بجوار مكتب خالد عبد         2303
27908112800151                                        اسوان نصرالنوبھ بالنھ ش السوق           2300
27908062800104                                        اسوان نصر النوبھ قرشھ                   2800
27908042800302                                        ابو الریش مركز دراو اسوان               2000

27908032800398بجوار بقالھ سعد رفاعى                   اسوان ـ الحكروب ـ كوبرى الناصریھ        2017.45
27907232602136جنوب الصعید اسوان                       بركھ الدماس خلف مول الحكیم والمراسالت   2030.21
27907162800971فادى اسوان                              الشیخ ھارون شرف السلخانھ بجوار عماره    2960.92

27907052800142                                        ش التحریر مركز ادفو محافظھ اسوان        2169.9
27907042800764اسوان                                   ارض الجیلى بجوار مسجد فاطمھ الزھراء     3285.08

27907012704337عزبھ الحدودـ اسوان                      الشیخ ھارون مطلع االذاعھ ناصیھ          2000
27906282800315اول اسوان اسوان ت:01142354707           شارع التأمین الصحى م ابو الحسن          3332.7

27906222800391                                        اسوان الحصایا شرق المحطھ اسوان          2000
27906222800057                                        اسوان الخطاره دار النعیم اسوان          2191.9

27906192701351اسوان                                   استراحھ الشركھ بمنطقھ صحارى اول اسوان   1141.15
27906112800078                                        اسوان نصر النوبھ ادندان شارع 7          2767

27906052800634                                        السیل الجدید بجوار معرض حماده اسوان     1457.24
27906022800737                                        اسوان كوم امبو مربعات شركھ وادى كوم امبو1452.16

27905312800432شقھ 8 اسوان                             حى خالد بن الولید طریق السادات عماره 3  2176.5
27905272800175                                        الصعایده بحرى ادفو ـ اسوان              2372.53
27905272800639                                        ش صالح سالم ـ مركز ادفو ـ اسوان         3380.49
27905232800652بجوار بقالھ القاضى ثان اسوان            السیل الریفى شرق معسكر الشباب           2986.48
27905122700695                                        اسوان اداره مرور اسوان                  2397.56

27905122402457مسجد السیده نفیسھ اسوان الجدیده         منزل رجب صالح خلف المسلھ بجوار          1260
27905022800412                                        كفور كوم امبو اسوان                     1973.51
27905012801119                                        اسوان الخزان غرب المنشاه السكنیھ القبلیھ3241.72

27904252800474طلبھ الدور2 ـ درأو ـ الكروم ـ أسوان     بجوار النقطھ القدیمھ منزل محمد مختار    2822.1
27904220101485                                        توماس و عافیھ مركز نصر النوبھ اسوان     1321

27904203200054                                        اسوان مدیریھ امن اسوان                  2220.23
27903312800294                                        اسوان الصداقھ الجدیده عماره 107 شقھ 10  1780.07

27902212800037                                        بالنھ ثالث ش 131 مركز نصر النوبھ اسوان  2609.5
27902012800121الشباب والریاضھ ـ اسوان                 حى الشروق ـ خلف مسجد الرضوان ـ تقسیم    3116.55

27902012800466                                        المملحھ العطوانى ادفو اسوان             1200



27901312800658                                        جزیره اسوان اول اسوان ـ اسوان           1218.48
27901282800241                                        ادفو ش خلف المستشفى اسوان               1250
27901272600791                                        كیما عزبھ النھضھ اسوان                  1450

27901132703956                                        نیابھ اسیوان الكلیھ                     2926.97
27901112800408                                        كوم امبو السبعین بجوار المخبز االلى اسوا2344.69

27901112800688اول اسوانـ اسوان                        السد العالى غرب ـ صحارى عماره 5 شقھ 2 ب 2504.5
27901022801511                                        اسوان ـ طریق السادات امتداد تقسیم الوادى1400
27901022801596الوادى اسوان بجوار مخاذن ایدیال         االستاد حى العقاد شارع المطار تقسیم     2500

27812162801011                                        اسوان الخزان غرب المستعمره القبلیھ      2837.25
27812122801116هللا السیل الریفى اسوان                 شرق معسكر الشباب بجوار بقالھ محمد عبد   3339.77

27812072800059                                        الكوبانیھ مركز اسوان اسوان              1525.7
27812062801049العروبھ                                 ش كسر الحجر ببركھ الدوماس خلف مدرسھ     1800
27812032800161السالم ـ منزل عباس عبده بھریف مركز اسوانابو الریش قبلى ـ نجع الجدید ـ خلف مسجد  1500
27811272600678حى العقاد اسوان                         شقھ 11 عماره 3 شارع بنك التعمیر واالسكان2500

27811272801045الطبى للسكھ الحدید امام فندق سمر الند        شارع سعد زغلول اسوان اعلى القسم 3311.68411
27811182801437                                        اسوان الحكروب بجوار بقالھ محمود طایع    2719.72

27811168800681                                        المحرقھ ـ ش 25 ـ مركز نصر النوبھ ـ اسوان1950
27810262800648                                        ادفو شارع العطایات مركز اسوان           1100
27810212801015                                        اسوان حى عفاد عماره 10 شقھ 23           1900

27810082800097                                        ادفو المدینھ السكنیھ مصنع السكر اسوان   1994.39
27810062800872صالح خطاب اول اسوان اسوان               االحمدیھ امام محل بقالھ تموین محمد      2500

27809212800274                                        اسوان الردیسیھ قبلى الرتاج              2911.03
27809202800977                                        محكمھ كوم امبو الجزئیھ اسوان            2070.81
27809162801088المعھد االزھرى                          اسوان شارع الطابیھ الشواربى الجدید امام 2254.54

27809112800862                                        اسوان كوم امبو االحمدیھ                 2800
27809092801409اسوان                                   المحمودیھ ع 38 رى و صرف شقھ 3           1599.09

27809062800505                                        مدخل كیما ثان اسوان ـ اسوان             1850
27808282700688نادى الشباب ـ مركز اسوان ـ اسوان        ابو الریش قبلى ـ نجع الشیخ على شرق _    3456.6

27808242800558عماره عبد الراضى                        اسوان طریق السادات خلف مكتب الجواد      2500
27808230105358                                        الناصریھ الحكروب ثان اسوان اسوان        2200
27808142800038                                        اسوان نصر النوبھ المحرقھ ش              2500
27808132800579                                        مركز دراو شارع عبد الحلیم محمود اسوان   2000

27808092800694بجوار الملعب اسوان                      الشیخ ھارون عماره 27 لوكس الدور الثالث  1791.04
27808012800559                                        الكروم ش مطحن الحریھ مركز ادفو اسوان    1450

27807232800111                                        اسوان نصر النوبھ توشكى شرق ش 2          3406.52
27807192800563أسوان                                   السیل الجدید عماره 35 شقھ 18 ثان أسوان  2000
27807072800454                                        اسوان الجزیره نجع العمراب               1300

27807062800294                                        اسوان مركز ادفو الردیسیھ قبلى           1810.85
27807022800097                                        بالنھ اول مركز نصر النوبھ اسوان         3371.15
27806292800149                                        الفنادلھ ـ مركز ادفو ـ اسوان            3103.95
27806172800331                                        المحامید الحجز قبلى ادفو اسوان          2095.46

27806162102067                                        جزیره اسوان ـ النجع البحرى              1500
27806142701771اسوان                                   السیل الریفى بجوار جمعیھ نقاده ثان اسوان2100

27806102800059                                        اسوان ابو الریش قبلى نجع الحجاب         1125.74
27806080400221                                        البیاره حوض 12 كوم امبو محافظھ اسوان    2552.47

27806062800794السلواوى ثان اسوان                      الحكروب كوبرى اسامھ بجوار بقالھ احمد    1000
27805152800886                                        اسوان السیل الریفى ش 9                  2000



27804302800476حسین اسوان                              الشیخ ھارون خلف مكتب صحھ اول بجوار      1200
27804282800431الكھرباء بصحارى                         اسوان شركھ المحطات المائیھ النتاج       3122.27

27804082700963                                        اسوان خلف مخازن ایدیال                  1600
27804081202846الدور الخامس                            اسوان السیل الجدید عماره 64 شقھ 20      2000

27803292800387اسوان                                   توشكى غرب مركز نصر النوبھ شارع بورسعید  2539.07
27803260102556اسوان                                   السیل الجدید ش 4 ثان اسوان              1737.03

27803252800571اول اسوان اسوان                         امتداد حى العقاد عماره 32 بنك التعمیر   1400
27803242800556                                        السیل الریفى ـ ثان اسوان ـ اسوان        2200

27803212800632یوسف المدد                              اسوان المحمودیھ بجوار مسجد عبود عماره   1741.6
27803202800456اسوان                                   العطایاب بجوار مسجد السالم ـ مركز ادفو  2411.29
27803132800372الرى اسوان                              كوم امبو طریق البیارھامام المشروعات     1693.68

27803082800538اسوان                                   اسوان السیل الجدید بجوار الشریف         1750
27803012800972شقھ 11 اسوان                            اسوان كیما عمار 2 ز التملیك القدیم      3200

27802172700153                                        كیما عزبھ الفرن ثان اسوان اسوان         1091.72
27802070104513اسوان                                   المحمودیھ ع 16 عمارات سوركمیا اول       3377.38
27802052800758اسوان ـ اسوان                           ابو الریش قبلى ـ النجع الجدید ـ مركز    1376.77
27802042800113                                        الشراونھ بحرى ادفو اسوان                1807.01

27801292602574                                        السیل الریفى شارع 11 ثان اسوان          2712.6
27801262800517اسوان                                   كوم امبو ال 55 شارع الجامع القبلى       1570.78
27801212800737                                        قریھ االسماعیلیھ كوم امبو محافظھ اسوان  2189.71

27801192800654                                        ابو الریش قبلى نج الشیخ على مركز اسوان  2009
27801192800531اسوان                                   الكرور نجع الطیبات                      1007

27801182800249                                        اسوان ادفو الردیسیھ قبلى                2264.14
27801112800781اسوان                                   االعقاب نجع المغاره مركز اسوان          2680.17

27801061300273                                        ساعاتى رولكس 95 ش ابطال التحریر اسوان   2000
27801042800214                                        المحامید مركز ادفو اسوان                2191.55
27712242800437كوم امبو اسوان                          عزبھ حجاجى بجوار مصلى العطوانى          2363.64

27712202801538اسوان                                   الشیخ ھارون ـ بجوار االذاعھ مسجد الھادى 2150
27712152800195                                        ادفو قبلى الخریصاب مركز ادفو اسوان      2570

27712142601941                                        خلف المسلھ اول اسوان                    3114.84
27712100106011اسوان                                          ش كلیھ التربیھ مكتبھ كوبر سنتر 180018

27712052700827ایدیال اسوان                            طریق السادات عماره رقم 26 خلف المخازن   3407.86
27711302800761                                        االلبان مركز كوم امبو اسوان             1563.7

27711252800544اسوان                                   ش سعد زغلول بجوار فندق خطاب اول اسوان   3249.36
27711172800233                                        اسوان الشیخ ھارون عزبھ الحدود اسوان     2100

27711172701464                                        القطفیھ دراو اسوان                      3306.35
27711062800416ثان اسوان اسوان                         كیما عزبھ المرشح شرق ع 48               1500

27711032800039                                       3اسوان مستعمره كیمارا السیدالعالى عماره  2227.72
27710302702259الحاجھ سیده                             اسوان الناصریھ الوسطى بجوار مسجد        1800
27710302801036اسوان                                   خلف مكتب الصحھ اول شارع محمد عبد المطلب 1300
27710242800132                                        قریھ الدكھ شارع 11 برید الدكھ اسوان     2000

27710192800268                             01156346852الكلح غرب الكرنك مركز ادفو اسوان        1047.15
27710122800945                                        سلوا بحرى مركز كوم امبو اسوان           3346.38

27710092800058اول اسوان ـ اسوان                       ش مصطفى منصور من ش عباس فرید            1500
27710032800652                                        كیما عمارات التملیك عماره أ ز           2621.29

27710022800972السید البدوى                            اسوان اول مطلع المحمودیھ بجوار مسجد     2500
27709232800039                                        قریھ السیالھ ـ نصر النوبھ ـ اسوان       2000



27709142800072                                        ابو الریش بحرى الحضاره                  2708
27709082800621                                        اسوان الحكروب كوبرى اسامھ               1697.3

27709052800081                                        نوشكى شرق شارع 13 اسوان                 3307.26
27708242102864اسوان                                   بالنھ اول الشارع 51 مركز نصر النوبھ     1000
27708201100768محافظھ اسوان                            الكروم بحرى من ش 23 یولیو مركز ادفو     2350

27708202800577                                        ادفو الكروم بحرى اسوان                  1965.79
27708172800631                                        اسوان كوم امبو حجاره بحرى الناموس       2506.15

27708132800078                                        قریھ ابو حنضل مركز نصر النوبھ اسوان     3500
27708062800121الطوناب اسوان                           مركز ادفو قریھ الطونان مكتب برید حصایھ  2380.65

27708042800729                                        منطقھ برید اسوان ـ اسوان                2365
27707282800517                                        ابو الریش الخطاره دار النعیم            1347.9
27707262800499اسوان                                   خزان شرق الكرور نجع العوضاب             2964.7

27707192800135اسوان                                   مساكن شركھ النصر للتعدین حماطھ ادفو     2590.85
27707182800463                                        اسوان كوم امبو البیاره عزبھ النیل       3074.53
27707172700878                                        اسوان السیل الریفى شرق معسكر الشباب     2457.83
27707102102639اول اسوان اسوان                         المحمودیھ معزوز عماراه 13 شقھ 6 مدخل ب  2767.26
27707092800413                                        ش الشئون االجتماعیھ ادفو اسوان          3248.25
27707032800473                                  شقھ8 8اسوان مساكن مصنع السكر كوم امبوالمستعمره2640.55

27707012800841أسوان ت:011498716322ـ01200183163        شارع احمد یونس أرض الجمیلى ثان أسوان    1100
27707012801015                                          شارع القشالن القدیم اول اسوان اسوان 190034
27706040100361اسوان                                   المحمودیھ المھندسین عماره 4 الدور الثانى2000

27706022800631اسوان                                   بنك ناصر االجتماعى فرع اسوان            2987.27
27706012800535اسوان                                   ادفو ش الجمھوریھ من ش حسن محمد زیدان    1200

27705250104818                                        اسوان كیما التملیك رقم 2 ع 7 شقھ 3      3233.36
27705202800551                                        الشیخ ھارون اسوان اول اسوان             2117.9

27705192800728                                        السیل الریفى ش 11 اسوان ثان اسوان       1912.49
27705092800623                                        اسوان كوم امبو منیحھ                    2065.59

27705042800452                                        المدینھ الصناعیھ اول اسوان اسوان        2200
27705012800652                                        السباعیھ غرب ادفو اسوان                 2706.35
27704082800041اسوان اسوان                             مستعمره السكھ الحدید شرق المحطھ ثان     3478.05
27704081100241اسوان                                                11ش ابطال التحریر اسوان اول2132.43

27704072800639                                        اسوان السیل الجدید ع52                  1500
27704052800829                                        كیما عزبھ التحریر ثان اسوان اسوان       1508.2

27704032800687                                        جبل تقوق بجوار فندق كتراكت اسوان        1805.11
27703222800491                                        الغابھ الكبیره ـ مركز دراو ـ أسوان      2279.15
27703132800211محافظھ اسوان                            الكلح غرب كوم االمیر مركز ادفو          2112.85

27703011201159الجامعیھ شرق اسوان اسوان                السیل الجدید عماره 27 بجوار المدینھ     1908.1
27702272800436ت: 01287397240                          شقھ 7 عماره 9 لوكس الشیخ ھارون اسوان    3092.13
27702261301535منزل رقم 30 ـ أول أسوان ـ أسوان         منشیھ النوبھ ش الدكتور أحمد فھمى حسین   2683.83
27702202800994                                        السیل الریفى شرق الشباب                 1261.86

27702132801157اسوان                                   الحكروب كوبرى اسامھ بجوار خیمھ البیاضیھ 3230
27701268800425الراشدین ش 12 اسوان                     البركھ عماره فؤاد بیومى خلف مسجد الخلفاء2500

27701232800054                                        ابو الریش بحرى مركز اسوان اسوان         3425.43
27701202800271                                        اسوان ادفو كلج الجیل الصعایده قبلى      2415.8

27701152702167اسوان                                   اطلس عماره 6 شقھ 8 عماره نقابھ الصیادلھ 3001.46
27701072800508                                        اسوان الحصایا رملھ الخطیب               2197.59
27701042800953شقھ 1 اسوان                             المحمودیھ عمارات سور كیما عماره 17      1611.49



السبیل كوم امبو اسوان                   2328.05
اسوان كیما عزبھ الفرن اسو             1058.57
بالنھ ثالث شارع 129 مركز       1718.86
اللدید مركز ادفو اسوان                  2448.94
السیل الریفى شرق معسكر ا      3169.18

الحجر القبلى المحامید مركز     1250
اسوان كوم امبو منیحھ                    2500
غرب اسوان نجع المداب مر          2860
بالنھ اول مركز نصر النوبھ          2100

اخر ش المطار بجوار المزلق       2842.52
اسوان مركز ادفو بحرى الش          1830.17

الكفور ـ مرلكز كوم امبو ـ اس         1500
ادفو قبلى نجع الفقراء اسوان             1620.4

الكوبانیھ اسوان مركز اسوان              2578.61
ادفو البندر العرمانى ش على     2200

اسوان الشیخ ھارون ش االح  2458.85
مركز اسوان ـ اسوان ـ ابو ال      3348.3

ش على المغربى عماره عزی       2403.31
اسوان ش البركھ البصالى ام       3197.85
اسوان السیل الجدید ع 58 ش           2703.09

ش 7 قریھ السیالھ نصر النوب        1409
اسوان مساكن كیما السد العال     2600.11
ابو سمبل السیاحیھ الحى العا    1904.93
مكتب االثار االسالمیھ عمار      3214.14
اسوان بجوار مكتب برید النا          2912.44
الجزیره ـ خلف مدرسھ أحمد          2441.03

اسوان كوم امبو سلوا بحرى                3000
البصیلیھ بحرى القنان مركز      3371.69
اسوان الحكروب بجوار بقالھ   2411.35

بالنھ ثانى ش 113 مركز نص         1500
منزل على عبد العظیم محمد     1248
امبابھ العمال بلوك 15 شقھ 3        3136

المحمودیھ ـ خلف الرى والص      2365.99
اسوان ـ الشیخ ھارون ـ برج       3475.82
المحمودیھ سوركیما عماره 4         2477.78
اسوان الشالل عزبھ السوق                 2742.55
شركھ مصر العلیا لتوزیع الك         3229.44
الشیخ ھارون خلف المرور ا      2335.75
ابو الریش بحرى ـ الخطاره      2733.28

اسوان السد العالى شرق                   1361.9
حوض 12 البیاره كوم امبو                 3474.2

المضیق ش 19 مركز نصر         2500
كورنیش النیل مبنى القناه الثا  1915.8

اسوان الشیخ ھارون مطلع اال    2500
العطایاب ش صالح سالم ادف          1698.6
طریق السادات خلف التامین      2625.5

المحمودیھ عماره سوھاج                   2000



27602292800195                                        محافظھ اسوان مركز ادفو طریق الشیخ محمود 1100
27602282800472                                        البیاره كوم امبو كورنیش النیل اسوان     3382.72

27602162800151                                        اسوان مركز نصر النوبھ قریھ بالسیالھ     2500
27602152800233عماره مصطفى خمیس                        ارض شركھ وادى كوم امبو اسوان            2500
27602102800895ع احمد عبد الراضى اول اسوان اسوان       حى العقاد بجور مسجد عمرالفاروق          1800

27602042800297                                        سبیل مكى عزبھ ابو دریس ـ اسوان          1024.74
27601312800298                                        مستعمره كیما السد العالى عماره 9 اسوان  2000

27601242800465ت:01141200400                           شارع الجبانھ مركز كوم امبو اسوان        1085.94
27601242800058ت 01001224791                           السدالعالى شرق مستعمره االسمنت اول اسوان2245.94
27601222800469                                        كورنیش النیل محكمھ اسوان االبتدائیھ     3271.47

27601132800087                                        اسوان كفر النوبھ المضیق ش 3             3200
27601042801025                                        اسوان جبل تقوق بجوار مكتب البرید        2391.18
27512242800551                                        نجع ھیكل ادفو اسوان                     2411.35

27512040101511                                        الحكروب بجوار كوبرى االسعاف ثان اسوان   2100
27511282500431                                        السیل الریفى اسوان                      2399.74
27511262800551                                        اسوان كیما عزبھ الفرن                   2733.04
27511142800051اسوان                                   اسوان ابو الریش بحرى نجع الملیقطھ       2495.06
27511042800801والتعلیم عماره الحاج حسین الجبالوى      أمتداد حى العقاد بجوار أكادیمیھ التربیھ 2802.73
27511042701528الناصریھ اسوان                          حى شرق الناصریھ ثانى اسوان خلف مسجد     2301.03

27510282800403                                        ش الشتقراب اسوان                        1500
27510262800229                                        اسوان ادفو ش الشھرالعقارى               1363.49

27510182800376                                        اسوان ادفو السباعیھ شرق                 2029.6
27510112400699                                        اسوان منشیھ الخزان ـ خلف مسجد المنشیھ   2174.25
27510062800062                                        قسطیل ش 11 مركز نصر النوبھ اسوان        2437.38
27509252800508عزبھ العسكر اسوان                       المحمودیھ عماره 9 شقھ 9 رى وصرف         1238.45
27509142800499عماره 4 شقھ 10 اسوان                    عمارات منخفض التكالیف بجوار المطافى     2394.94

27509012603632                                        اسوان المحمودیھ عماره 29 مدخل أ شقھ 7   2894.4
27508292800059                                        ارمنا شارع 7 مركز نصر النوبھ اسوان      1179.5

27508282800794                                        جعفر الصادق كوم امبو اسوان              2573.17
27508192800418الحریجى اسوان                           شرق معسكر الشباب الناصریھ بقالھ محمد خیر2028.1

27508162800561اسوان                                   خلف المدرسھ الثانویھ العامھ بكوم امبو   2566.25
27508101400676                                       6الخزان غرب المستعمره البحریھ عماره ج شقھ1035.86

27508092800054العرب بلوك 23                           اسوان السد العالى شرق مستعمره المقاولون 1958.4
27508052800957                                        العباسیھ كوم امبو اسوان                 3184.45
27508042800479الدندراوى ـ ثان اسوان                   اسوان ـ الناصریھ ـ بجوار مسجد ابو العباس1752.15

27507252800301اسوان                                   الحصایا ش معسكر الشباب بجوار فرن فوزى   1200
27507052703017                                        نصر النوبھ عنیبھ اسوان                  3000

27507042800561الدور الرابع شقھ 42                     اسوان شارع سعد زغلول فوق مطعم المدینھ   2548.05
27507032800628اسوان                                   طریق الخزان عزبھ العسكر اول اسوان       1050

27507012800915                                        بتبان قبلى نجع السعدادب مركز دراو اسوان 2727.18
27506282701378اول اسوان                               الشیخ ھارون بجوار مسجد النصر            1800

27506172102029                                        السیل الجدید عماره 63 شقھ 18 اسوان      2574.52
27506092800132                                        الكرور بحرى عزبھ شنوده اسوان            2000
27506072800233اسوان                                   الرمادى القبلى نجع مشالى مركز ادفو      2100
27506018800198اسوان                                   اسوان الشارع الجدید بجوار معرض بشره     1800

27505282400282                                        اسوان السد العالى شرق حى السالم         2206.41
27505172800331                                        ادفو الرمادى قبلى الرحماب اسوان         2450.96



27505172801044الخیریھ                                 اسوان السیل الریفى بجوار جمعیھ الھالل   1500
27505162600318                                        اسوان كوم امبو البیاره                  3000
27505152801013                                        طریق السادات عمارات المقاولن العرب      2250

27505050201071                                          2ش كنیسھ االقباط محطھ الرمل االسكندریھ2542.2
27504192800111أسوان                                   ادفو عمارات الزراعیین ع 4 شقھ 2         2000

27504092800415                                        شركھ كیما السیل الجدید اسوان            2572.49
27504052800234                                        اسوان ادفو الردیسیھ                     3166.54
27504022700197اسوان اسوان                             السیل الریفى ش ع وحده رعایھ طفل ثان     2835.04
27503222800335                                        السیل الجدید عماره 57 شقھ 17 اسوان      2767.15
27503152800065ابو سمیل اسوان                          مدینھ ابو سمیل السیاحى قریھ نلوا مركز   2210.94

27503152800901                                        سلوا بحرى مركز كوم امبو ـ اسوان         1540.1
27503132800905ت : 01145631196                         سلوا قبلى مركز كوم امبو اسوان           1139.85

27503062800058المھندسین اسوان                         مدرسھ احمد طھ حسین الثانویھ امام نادى   1900
27503032800495                                        الشراونھ الوسطى ادفو اسوان              2475
27502182702321                                        الشیخ ھارون اول اسوان اسوان             2100

27502152800492                                        عزبھ المرشح ـكیما ـ ثان اسوان ـ اسوان   2541.29
27502122800561                                        سلوا قبلى السید بورسعید كوم امبو اسوان  1200
27502092702399                                        اسوان خلف بنك التنمیھ                   1000
27502082800716اسوان                                   الصداقھ الجدیده عماره 99 شقھ 10         2700

27502022800814نجع حمادى اسوان                         الحكروب شرق المطحنھ بجوار جمعیھ ابناء   2506.16
27502012801499الدندراوى بقالھ انور یاسین              اسوان الناصریھ بجوار مسجد ابوالعباس     3240.3

27501282800064شارع 15 اسوان                           محافظھ اسوان مركز نصر النوبھ قریھ قسطل  2706.48
27501252801325                                          ش كرار شرق المحطھ ارض الحمیلى اسوان 185015
27501222800154                                        ادفو قبلى الغنیمیھ الخییرین ادفو اسوان  1800

27501202602682اسوان                                   السیل الجدید عماره 5 ـ شقھ 4 ثان اسوان  2345.25
27501182800709سغید                                    اسوان كوم امبو سلوا قبلى نجع السید      1200

27501102701161البقال الشیخ ھارون اسوان ت:01207570066  ش بحرى المحمودیھ بجوار عبد الصبور       2485.58
27501052801274                                        كیما التملیك 2 ع 7 شقھ 12 اسوان         2200

27501032800905صیدلیھ المحبھ بالمرور اسوان             طریق كسر الحجر بجوار اداره مرور اعلى    2381.67
27501012801204                                        شارع ابو الدھب ادفو اسوان               2150

27501012804114                                        ادفو المھاجرین اسوان                    3434.24
27501012803258                                                  ش بشیر بك اول اسوان ـ اسوان 250032

27501012803932                                        ش عمرالمقاول عماره شمت اسوان            2979.38
27412302800594االرضى ـ ثان اسوان ـ اسوان              مستعمره السد العالى بكیما ـ 37 الدور    3042.73
27412182800374اسوان                                   عزبھ مجاجى امام المزلقان كوم امبو       2506.09
27412142800681أول أسوان ـ أسوان                       المحمودیھ ـ رى وصرف ـ عماره 43          2671.68

27412102600116بالجزیره اسوان                          عماره 1 شقھ 1 مساكن السكھ الحدید        1609.3
27411202800272                                        الكلح غرب عزبھ المصرى ادفو اسوان        1406.62
27411132400671منزل جابر العمده                        كوم امبو شارع مصنع السكر بجوارفرن الكرنك2017.66

27411072800135                                        اسوان ادفو بجوار مرشح المیاه            1200
27410202800233اسوان                                   كوم امبو السبعین بدایھ الكبرى العلوى    3389.93
27410202800161                                        توشكى غرب شارع 37 م 19 نصر النوبھ اسوان 3461.91

27410192800132                             01122402405السباعیھ غرب ش الشیخ طلحھ ـ اسوان       2000
27410182800088                                        الشحاتاب ش حسن محمد زید مركزادفو اسوان  3456.3

27410152800571كشرى على بابا اول اسوان اسوان               ش ابطال التحریر خلف المحافظھ اعلى 1501.4295
27410012800326                                        ادفو البصیلیھقبلى الجمعاویھ             2563.35

27410012800491                                        الطوناب مركز ادفو اسوان                 1500



27409302700874جامع ابو حفنى ثان اسوان _ اسوان         اسوان كیما عزبھ النھضھ االسالمیھ بجوار  2705.9
27409192800312                                        كلح القاره غرب ش العاق ادفو اسوان       2564.26
27409092800056أسوان                                   أبو الریش بحرى ـ الخطاره ـ مركز أسوان   1617.09
27409032800316مسجدالتوبھ                              اسوان كوم امبوالنجاجره اخرشارع بجوار    3362.99

27408292800551                                        مدینھ القضاه اول اسوان ـ اسوان          2000
27408272800562اسوان                                   اسوان المحمودیھ عماره 38 الرى والصرف    3086.43
27408262800599                                        اسوان الحصایا ش االنصارى                2388.08
27408222800766اسوان                                   حى قدرى عثمان عماره20 شقھ24 رى وصرف     2665.71

27408162800265ثان اسوان اسوان                         الحكروب كوبرى اسامھ بقالھ احمد السلواوى 3432.6
27408102800711                                        اسوان عماره 2أ خلف عمارات التامین االھلي3248

27408082800868اسوان                                   المدینھ السكنیھ بكیما عماره 56 دال شقھ 3267.211
27407252800179                                        البصیلیھ بحرى الشماخیھ ادفو اسوان       2000
27407232800491                                        اسوان ش القاضى جداوى البركھ             1900

27407102600252البیاره كوم امبو شقھ 8 الدور 4          السكن االدارى ع تفتیش حمایھ النیل       3415.84
27406192800615                                        السیل الریفى شرق كوبرى الصدریھ اسوان    2500

27406152800621شقھ 6                                   ش السادات عمارات بحرى استاد اسوان ع 5أ  1599.09
27406110102583                                                          31ش السیده نفیسھ اسوان2389.3

27405241900098                                        اسوان ابو الریش قبلى نجع الحجاب         1483.83
27405212800262                                        اسوان المحمودیھ المھندسین ع 24 ش 2      1505.2

27405060200779اسوان                                   بندرادفو نقابھ المحامیین بادفو          2000
27405052800392                                        القاره مركز ادفو اسوان                  2506.63

27405042800572اسوان                                   البیاره كوم امبو امام المدرسھ االبتدائیھ3000
27405028800179محافظھ اسوان                            طریق الخزان مدینھ ناصر ع 12 اول اسوان   2939

27404162800031                                        الكوبانیھ نجع قرمیلھ مركز اسوان ـ اسوان 1396.82
27404142600337ت:01221729670                           اسوان كورنیش النیل قنا طیبھ اسوان       2271.5

27404132800401                                        دراو بیتان قبلى اسوان                   1800
27404052800132                                        عزبھ الكشاف مركز ادفو اسوان             3498.25

27403282800399اسوان                                   مطرانیھ اسوان لالقباط االرثوذكس ثان اسوا1650
27403262800571اسوان                                   الحصایا ارض روضاوى ع3 شقھ 8 ثان اسوان   2000

27403262800651                                        السیل الریفى ثان اسوان اسوان            1122.55
27403042800715                                        فارس كوم امبو اسوان                     3411.63

27402220201492اسوان                                   ابو الریش قبلى نجع الحجعالب مركز اسوان  1823.7
27402092800973                                        ارض الجمیلى الحصایا ثان اسوان اسوان     2386.22

27402072800071اسوان                                   طریق السادات عمارات الوادى رقم 5 شقھ 21 2000
27402052800296                                        نجع الفقراء ـ مركز أدفو أسوان           1422.92
27402051803984اسوان                                   مدینھ ناصر عماره 7 شقھ 6                2136.45
27402042800077                                        بالنھ اول ش السوق نصر النوبھ اسوان      1577.29
27402032800591اسوان                                   الصداقھ مدینھ التطبیقین ع 10 م أ شقھ 4  3345.82

27401272800584امام مدرسھ السالم اكادیمى               اسوان طریق السادات شرق تقسیم الوادى     2000
27401242800555عماره 34 ب شقھ 8                        اسوان عمارات المھندسین بالمحمودیھ       2700.94
27401222702981مكتبھ زین ثان اسوان                     اسوان كیما عزبھ النھضھ االسالمیھ بجوار  1227.85
27401212800054                                        ابوالریش قبلى نجع الحجاب مركز اسوان     3284.24
27401152800874اسوان                                       شارع عبد الحلیم محمود ـ مركز دراو 1375.9513

27401130200369ت:01122281035                           الرمادى بحرى الحصایا غرب مركز ادفو اسوان1400
27401132800762                                        ادندان ش 19 مركز نصر النوبھ ـ اسوان     1500

27401102704297اسوان                                   الشیخ ھارون عماره 3 لوكس شقھ 4          2855.07
27401102702235                                        ادفو الشاویشیھ بحرى اسوان               1200



27401012801081                                        اسوان كوم امبو سلوا بحرى                3250
27312152800774                                        الكاجوج كوم امبو اسوان                  3276.53

27312102800536                                        كوم امبو قریھ التوفیقیھ                 2500
27312092800125                                        توشكى نصر النوبھ اسوان                  2600
27312082800585اسوان                                   االعقاب نجع المغاره                     2500

27311262800854اسوان                                   السیل الریفى ش 3 بلوك 21 قبلى           2162.26
27311222800673                                        ش عباس فرید رقم 87 اسوان                2100

27311192800347                                        الرمادى بحرى نجع العیطاب مركز ادفو اسوان3273.87
27311172703825اسوان                                   المدینھ السكنیھ ـ بمصنع السكر مركز ادفو 2528.84
27311062800311                                        اسوان ادفو الكلح شرق دوماریھ            2450.84
27311050105056اسوان                                   مساكن مصنع السكر المنیھ ج عماره 9       2435.05
27310232800331القدیمھ اسوان                           اسوان الشیخ ھارون شرق المدینھ الصناعیھ  2745.65
27310202800832                                        الكرور اول اسوان اسوان                  1128.58
27310180100301البقال اسوان                            كیما عزبھ النھضھ االسالمیھ بجوار بھاء   3484.39
27310182800741اسوان                                                 ش البركھ اول اسوان شقھ 3 2624.883

27310172800131                                        الردیسیھ بحرى الفوزه مركز ادفو اسوان    1400
27310152800631                                        اسوان الشیخ ھارون عماره 3 ب اسوان       2937.74

27310152700041اسوان                                   كوم امبو قبلى مركز كوم امبو             1559.5
27310092800696                                        منطقھ برید اسوان                        2639.85
27310042800601                                        اسوان السیل الریفى بجوارمدرسھ شوقى عابد 1684.91

27309232800456دوكو اسوان                              ش المدینھ الصناعیھ القدیمھ ش عبد المجید 1200
27309232800219                                        القنادلھ ادفو اسوان                     1500
27309212800051رقم 10 اسوان                            توشكى غرب مركز نصر النوبھ شارع 17 منزل  1700

27309052800521مصطفى حسین ـ اسوان                      ش البركھ ـ عماره فتحیھ عبد الجلیل ـ شقھ 1639.86
27308052800095                                        بالنھ ثالث مركز نصر النوبھ اسوان        2126.02

27308042800691بجوار جمعیھ الزینیھ ـ اسوان             طریق السماد كوبرى الزھراء الحكروب       2000
27307312800268                                        اسوان ادفو الكلح شرق الشیخ على          1100

27307172800505والتعلیم اسوان                          اطلس عماره 27 شقھ 6 خلف مدیریھ التربیھ  3115.74
27307152800533                                        شارع القطبى الشارع الجدید اول اسوان     1500
27307052800528                                                       ش المحطھ كوم امبو اسوان 10003
27307040101543                                        الرغاسھ البلد مركز كوم امبو اسوان       3000
27306192800912                                        اسوان الصداقھ الجدیده عماره 133 شقھ 10  1800

27306052800629                                        سلوا بحرى مدرسھ الشھید عواد االبتدائیھ  1211.74
27305272800496                                        مدینھ ناصر عماره 12 اسوان               1753

27305132800402                                        مدینھ ناصر عماره 4 شقھ 6 اسوان          2928.21
27304282800471بلوك 23 اسوان                           السد العالى شرق مستعمره المقاولون العرب 2206.37

27304122800131                                        اللدید الحجز بحرى ـ ادفو ـ اسوان        1500
27304092800513                                        اقلیت كوم امبو اسوان                    1478.63

27304012800143                                        اسوان ادفو شارع ابراھیم على ابو زغلھ    3496.3
27303308800151اسوان                                   مركز نصر النوبھ العمارات السكنیھ        1719.21

27303192102931عماره 15                                المدینھ الصناعیھ بجوار مصنع المكرونھ    1800
27303052800034                                        الكوبانیھ نجع البسطاوى اسوان            1785.95
27302280102511                                        سنترال كوم امبو اسوان                   2171.52

27302102800638عبد الكریم                              الجعافره مركز دراو اسوان نجع على        1500
27302072800514                                        اسوان ادفو اللدید                       3010.05
27302022800246                                        ش حسن محمد زید ادفو اسوان               3476.41

27301132800253عماره 11 اسوان                          الشیخ ھارون بجوار عماره البرید          1400



27301012700662االسكان والتعمیر ـ عماره 33             اسوان ـ امتداد حى العقاد ـ عمارات       1836.28
27212292800338                                        الرمد الغربى خلف قصر الثقافھ            2770.9

27212140101523                                        نصر النوبھ قسطل ش 37 محافظھ اسوان       3350
27212122800384اسوان                                   كوم امبو سلوا بحرى نجع المساعید         3008.57
27211282800619                                        اسوان الشالل عزبھ الحدود                2943.31
27211212800042                                        ابوالریش بحرى نجع المقلھ                2481.73
27211142800996                                        بالنھ ثان ش 115 مركز نصر النوبھ اسوان   1517.41

27210192800516                                        كیما عزبھ الفرن بیت امیر ثابت لوندى     1800
27210182800691                                        االسماعیلیھ مركز كوم امبو اسوان         3500

27210152500285                                        اسوان جزیره اسوان                       2529.76
27209182800196                                        اسوان ــ ادفو ـ الخزازه                 1709.66
27209102800565                                        السباعیھ غرب ادفو اسوان                 2413.88

27209072800671                                        شارع عباس فرید اول اسوان اسوان          1800
27209032800694                                        اسوان الجزیره نجع العمراب               3471.13
27209032800619                                        كوم امبو مربعات شركھ السكھ اسوان        2529.18

27208212800335اسوان                                     ش كورنیش النیل عماره بنك االسكندریھ 120093
27208202800116                                        اسوان غرب اسوان ابو عیسى                1626.3

27208162800673                                        بالنھ اول مركز نصر النوبھ اسوان         2200
27208032800272                                        سلوا بحرى ـ مركز كوم أمبو ـ أسوان       2686.05

27208012800071                                        السد العالى شرق مستعمره االسمنت         1800
27207292600921                                        ادفو شارع الجمھوریھ اسوان               3277.38
27207152800806                                        السیل الجدید امام ستودیو مكرم           2648.92
27207142800344اسوان                                   جامعھ اسوان كلیھ العلوم بصحارى          2099.15

27206302800153اسوان                                   السالیمھ مركز ادفو                      1500
27206282800151                                        البصیلیھ بحرى العماریھ ادفو اسوان       2132.5

27206122500895الدور السادس شقھ 24                     اسوان المحمودیھ عمارات القاھره عماره 8  2607.11
27206042800511                                        شارع عباس فرید اول اسوان اسوان          1200

27206022800417                                        ابو الریش بجوار نادى الجبل              1454.15
27205182800271                                        أسوان ادفو الكلح شرق نجع علیوى          1179.9
27205092800698اسوان                                   كیما عزبھ الحدود خلف مدرسھ كیما الثانویھ3234.4

27205082800533اسوان                                   اسوان طرق السادات خلف مكتب الصوت والضوء 2500
27205012700434                                             83ش الدكتور احمد فھمى الحصایا اسوان3200

27204292800084                                        الدكھ ش1 مركز نصر النوبھ اسوان          1665.53
27204252800332                                        كوم امبو حى السبعین عماره 4 شقھ 3       2858.63

27204042701234                                        اسوان الحكروب الناصریھ الوسطى           2048.8
27204022800473البلد ـ اسوان                           ش خالد عبد الحلیم ـ المھاجرین ـ ادفو    3439.99
27203262800806                                        الكشاف ش احمدالشرقاوى ادفو اسوان        2994.54
27203220104192                                        اسوان ابو الریش قبلى نجح الحجاب         3408.73
27203172800289                                        كوم امبو منطقھ 55 اسوان                 2618.34
27203142800454اسوان                                   السد العالى شرق مستعمره السكھ الحدید    2644.37
27203042800635                                        اسوان المدینھ الصناعیھ القدیمھ          2827.36

27202242800064ت 01114338607                           الكوبانیھ مركز اسوان اسوان              1300
27202242800421أسوان                                   مركز ادفو الكلح شرق دوماریھ نجع الدقادیق2021.7

27201302800755                                        كرم الدیب ـ مركز كوم امبو ـ اسوان       2552.97
27201132800232                                        مكتب برید ادفو اسوان                    2999.8

27201062800639                                                   87ش الدكتور احمد فھمى الحصایا2400
27201010210507                                        السباعیھ غرب مركزادفو اسوان             3099.4



27201012802037اسوان ت : 01205933320                   المحمودیھ رى و صرف عماره 535 ـ ب        1500
27112132800973عبد المنعم ریاض اسوان                   ارض الجمیلى الحكروب بجوار مسجد الشھید   3381.91

27112132800418اسوان                                   شركھ مصر للصرافھ فرع كوم امیو ش بورسعید 1843
27112072701474                                        اسوان كیما عزبھ النھضھ االسالمیھ        3189.85
27110120103697                                        الرغامھ البلد ـ مركز كوم أمبو أسوان     1761.47

27110102800887اسوان اسوان                             السیل الریفى شارع 6 بجوار بقالھ حلمى ثان2451.6
27109212800477اسوان                                   اسوان الخزان غرب المستعمره القبلیھ      2041.47

27109102800439ش مجاھد                                 اسوان الشیخ ھارون مساكن الجمعیھ         2566.2
27109020101176اسوان                                   السیل الریفى عزبھ االمبركاب ثان اسوان   1300

27108252800414                                        الطویسھ الحصایا مركز دراو اسوان         2878.75
27108102800181                                        ادفو ش صالح سالم اسوان                  2011.28

27107052800839على عبد الستار                          خزان غرب المتعره البحریھ الجمعیھ منزل   1300
27106292800384                                        اسوان عمارات فرق االمن عماره 8 شقھ 22   2893.97
27106122800215                                        ادفو قبلى الغنیمھ اسوان                 3002.95
27105272800446                                        دار السالم النوبیھ نصر النوبھ اسوان     3115.33

27105242800484برید السد العالى                        اسوان السد العالى شرق بجوار مكتب        1500
27105172800074اسوان                                   االعقاب ـ قطاع كھرباء ـ مركز اسوان      2404.9

27104262800051الدور الثالث اسوان                      المحمودیھ غارات الرى والصرف ع 42 شقھ 10 3123.05
27104222501379                                        ارض ابو شوك اول اسوان اسوان             3000
27103272800591                                        بنبان بحرى مركز دراو اسوان              2200

27103252800447اسوان                                   طریق السادات حى العقاد 104 شقھ 13       2734.9
27103092800631                                        اسوان 53 ش السیده نفیسھ                 3078.95
27103082800251عماره رقم 32 ـ شقھ 6 ـ اسوان            المدینھ السكنیھ ـ مصانع سكر ادفو        2254.96
27103012800628                                        قریھ سلوا بحرى كوم امبو اسوان           3435.06
27102272800412                                                            شارع القطبى اسوان 3176.9838
27102212800227                                        اسوان كلیھ التربیھ النوعیھ جامعھ اسوان  1272.15

27102132800196                                        شارع21 بالنھ اول نصرالنوبھ اسوان        2000
27102112700063بالل بن رباح                            الشیخ ھارون عمارات القاھره بجوارجامع    2169.6

27102082800114                                        اسوان ادفو اللدید                       1250
27101272800076                                        اسوان ابو الریش بحرى نجع المقلھ         3464.27
27101242800519                                        الكرور اول اسوان اسوان                  1099.55

27101242800551                                               امتداد حى العقاد شقھ 102 اسوان 338119
27101232800359                                        ادفو ش الطوالھ اسوان                    1150

27101212800166اسوان                                   بالنھ ثالث ش 135 م 10 مركز نصر النوبھ   3140.05
27101182801057                                        الحصایاشارع عبد الوارث اسوان اول        2980

27012290100178                                        النزل ادفو اسوان                        2511.94
27012182800244                                        اسوان حى العقادبجوار نادى الواى         3483.07

27011162800551                                        عمارات السد العالى اول اسوان اسوان      1700
27011132800093                                        ادفو مساكن مصنع السكر اسوان             1741.64
27011120201623                                        دھمیت ـ نصر النوبھ ـ اسوان              2393.99

27010152800328ت:01211375537                           كوم امبو ـ عزبھ حجاجى اسوان             2300
27010052800509اسوان                                   دراو ـ نجع العرب ش عثمان بن عفان ـ      2840.54
27009212800154اسوان                                   ادفو خلف المستشفى العام                 2672.26

27009062800657اسوان                                   كیما عمار' صیدلیھ الدكتور احمد على      2000
27009012800109                                        اسوان ادفو القنادلھ اسوان               1154.5

27008262800698                                        اسوان السیل الریفى شارع 7 بلوك 58       2833.12
27008252800312اسوان ت: 01224942726                    كوم امبو مركز كوم امبو                  2500



27007262800381                                        اسوان ادفو قبلى الفقراء                 2240.95
27007092800683                                        عماره 1y شقھ 11 اطلس اسوان              2000
27007082800359ش 10 ثان اسوان                          اسوان خور عواضھ بجوار االزھر            2500

27007082800618                                        اسوان مركز موم امبو قریھ حجارزه         2259.19
27007042800089                                        قریھ المضیق برید قریھ المضیق اسوان      2725.18

27007012800751د ریمون مطلع المحمودیھ اول اسوان        المدینھ الصناعیھ القدیمھ بجوار صیدلیھ   1900
27006252800425القبلیھ ـ بجوار الجامع                  اسوان ـ الخزان الغربى ـ المستعمره       2941.85

27006162800612                                        كیما عزبھ الفرن اسوان                   1400
27006142800918اسوان                                   ابو الریش قبلى مكتب برید ابو الریش      1621.2

27006032800572                                        ابو الریش قبلى التجمع الجدید            1490.51
27005262800079اسوان ت 01155686025                     مكتب برید اللدید ـ الحجز بحرى ـ ادفو    3168.39

27005042800892بجوار بقالھ عبد الحمید                  اسوان الناصریھ الوسطى كوبرى اسامھ       2500
27004122800439كوم امبو اسوان                          الرمد الغربى المربعات شارع موسى مركز    1700
27004092800099                                        العوضال ب ادفو بحرى مركز ادفو اسوان     2500

27004032700478ابو اشرف                                اسوان الناصریھ بجوار جمعیھ القرنھ منزل  2511.75
27004012702059                                        الحكروبـثان اسوانـاسوان                 3145

27003242700067                                        اسوان خلف جھاز البیئھ طرق الخزان        3089.33
27003222800529اسوان                                   ابو الریش قبلى نجع الحجاب مركز اسوان    2500

27003032800727عماره 6أ                                اسوان شارع السادات خلف مخازن ایدیال     3302.31
27002252800152                                        السباعیھ غرب ـ مركز ادفو ـ اسوان        1116.1

27002102800049                                        اسوان مركز نصرالنوبھ قریھ بالنھ اول ش 2765.8615
27002022800391اول اسوان ـ اسوان                       بجوار مسجد لمرغنیھ ـ الشیخ ھارون        2425.3

27001092800511شقھ 2 ب بجوار الفیلل اسوان              اسوان السد العالى غرب صحارى عماره 10 رى 2552.81
26912282800222                                        السباعیھ غرب ادفو اسوان                 1100
26912182800667اسوان                                   الشبیكھ سلوا قبلى مركز كوم أمبو         1000

26912112700762                                        الحصایا ثان اسوان بجوار كلیھ التربیھ    2872.89
26912082500755                                        رملھ الخطیب اسوان اسوان                 2664.32

26911222701458                                        الحصایا ثان اسوان اسوان                 1500
26911022800231                                        بالنھ شارع 111 مركز نصر النوبھ اسوان    1181.15
26910132800124اسوان                                   ابوالریش قبلى نج العشباب مركزاسوان      2784.68
26910042800761                                        جزیره اسوان النجع القبلى اسوان          2492.14
26910030200068                                        مربعات وادى                             3139.72
26910012800503                                        سبیل ابو ناجى مركز كوم امبو اسوان       3498.75
26909272800444اسوان                                   كوم امبو عزبھ عبده خالد ش االقصر        2651.22

26909132800592سنیھ طھ اسوان                           بنسیون شینكو بشارع الحسینات امام مدرسھ  1400
26909072700054                                        مدخل كیما عزبھ الحدود اول اسوان         2000

26908162701177الولید ع الحاج حسین ھالل اسوان          حى خالد بن الولید بجوار مسجد خالد بن    3311.84
26908122800717اسوان                                   السیل الجدید ش رقم 3                    2868.8

26908122800776اول اسوان ـ اسوان ت:01094701920         الشیخ ھارون مساكن الجمعیھ بجوار االشراف 2647.23
26908012800584اسوان اسوان                             اسوان ص ب 21 مدینھ نصر خلف االستاد اول  2666.93

26907022800071                                        غرب اسوان نجع الغلالب مركز اسوان اسوان  1500
26907012801193                                        ش الجیش ادفو ـ اسوان                    1854.65
26906272800747أسوان 01127244029                       ادندان شارع 11 منزل 9 مركز نصر النوبھ   3099.45

26906212800781                                        الناصریھ اسوان اسوان                    2500
26906192800037اسوان                                   ابو الریش بحرى دار النعیم الخطاره اسوان 3383.74
26906112800562بجوار بقالھ حافظ اسوان                  السد العالى سرق مستعمره المقاولون العرب 2521.79

26905300103813                                        ادندان ش 51 مركز النصر النوبھ اسوان     1500



26905192800529                                        حجازه كوم امبو اسوان                    1145.65
26905152800127                                        بالنھ اول امتداد م نصر النوبھ اسوان     1324.75
26905072800479                                             8ش السماد بحرى التدریب المھنى اسوان2550.22

26905032800492                                        كوم امبو األلبان ـ اسوان                1000
26905012800623                                        الحصایھ شرق المحطھ اسوان                3006.82

26904122800487                                        سلوى بحرى كوم امبو اسوان                1671.1
26904092800355                                        سلوا بحرى اكوم امبو اسوان               3299.36
26904032800526                                        الحصایا شرق المحطھ اسوان ثان اسوان      2679.49

26903182800218                                        الكاجوج كوم امبو اسوان                  3000
26902062701112اسوان                                   الحصایا ش فرن فوزى الجمعیھ الشرعیھ      2884.32

26901222800183                                        اقلین م كوم امبو اسوان                  1700
26901202800098مركز اسوان منزل ناصر عبده ناصر          ابو الریش قبلى نجع الجرود اسوان         3194.42

26901092800992ثان اسوان ـ اسوان                       الناصریھ بجوار جمعیھ ابناء القرنھ       2960
26901082800382                                        اسوان شارع سعد زغلول اعلى صیدلیھ االمل  3454.45
26901082800242اسوان                                   الردیسیھ بحرى نجع المراداب مركز ادفو    1358.75

26901070102191الجیزه                                  شارع احمد حلمى اسباتس الھرم العمرانیھ 210014
26901061603633اسوان                                   المحمودیھ عماره 45 شقھ 8                3199.62

26812110201985أسوان                                   الرمادى بحرى ـ الحصایا ـ مركز أدفو      2518.4
26812012800463دارو اسوان                              نجع الكروم ش البوسطھ القدیمھ            1300

26811252800251                                        ادفو الكلح شرق الدوماریھ ادفو اسوان     2062.73
26811142601318ت:01287399385                           كیما عزبھ الفرن اسوان                   1700.85

26811092801094اسوان                                   كیما مستعمره السد العالى ع 12 واو ثان   3486
26811062602259                                        اسوان مكتب برید السد العالى غرب         3038.55
26810312800462الحصایا ثان اسوان ـ اسوان               ش كلیھ التربیھ اعلى مكتبھ االمانى       3449.21
26810302800511جالل جامع رقم 11                        اسوان ـ اخر شارع المطار ـ بجوار الحاج   3227.99
26810242800052                                        الخطاره ابو الریش بحرى اسوان            2766.44
26810232800356                                        اسوان ادفو كلح غرب القاره               3032.49
26809272800351                                        اسوان ش شاھین قرقر اول اسوان اسوان      1774.98
26809250103451اسوان                                   عماره عادل بھنسى الدور الثالث علوى      3090.46

26809172800663اسوان                                   ش البركھ عماره فواد بیومى               1282
26809130201204اسوان                                   ابو الریش القبلى نجع القرود مركز اسوان  1457.2

26809072800526صیدلیھ قرمر                             اسوان كوم امبو ش الجامع القبلى بجوار    2864.44
26808260100217                                        نجع العرب مركز دراو اسوان               2835.89

26808152800563حى شرق اسوان                            السیل الریفى كوبرى الصدریھ              2150
26807182800391                                        ش عماربن یاسر السوق دراو اسوان          2500
26807112701833                                        الجزیره بجوار المطحن عماره 3            2000

26806132800173                                        الكلح شرق ـ مركز أدفو ـ أسوان           3125.01
26806072800691                                        متحف النوى بھ اسوان                     2724.17
26805252800413                                        السیل الجدید اسوان                      1057.88
26805242800806                                        شقھ 9 عماره 1 عمارات المعبد ادفو اسوان  2812.46
26805222800061                                        اسوان السیل الریفى ش 9 بجوار دار الضیافھ1649.45

26805172800455العرب                                   اسوان السد العالى شرق مستعمره المقاولون 2000
26805152800556قرمیلھ اسوان                            الكوبانیھ مستعمره ساحل الكوبانیھ        1866.9

26805122800071                                        مركز نصر النوبھ قریھ ادندان ش 51 اسوان  2530
26805062800816أسوان                                   إمتداد حى العقاد ع 23 ش 302             2308.16
26804252800565                                        سلوا بحرى مركز كوم امبو اسوان           2040.46

26804252700161                                                           مستعمره كیما اسوان 300041



26804122800245ت 01220763346                           ادفو شارع الجمھوریھ اسوان               1623.35
26804111700991العروسھ                                 اسوان حى العقاد خلف الجراد بجوار شاى    2579.82

26804102701011اسوان                                   اسوان سوق الخمیس القدیم بقالھ احمد بدوى 3200.9
26804012800894محافظھ اسوان                            ابو الریش بحرى الملقطھ مركز اسوان       3086.15

26803272800417                                        قطرانیھ االقباط االرثوذكیھ باسوان       3050
26803212800183                                        الرمادى بحرى الحصایا مركز ادفو اسوان    2610.35

26803012800642الثالث اسوان اسوان ت:0972306370         ش كورنیش النیل عماره درویش ش 21 الدور   2667.8
26802292800255                                        شارع مصطفى منصور اول اسوان ـ اسوان      1000

26802262800471                                        سلوا قبلى مركز كوم امبو اسوان           3368.48
26802172800375اسوان                                   المحمودیھ خلف الرى و الصرف عماره 1 شقھ 15575

26802142800362                                        اسوان السیل الریفى ش 6                  2963.27
26802132800275                                        الكوبانیھ نجع الحجر مركز اسوان اسوان    2400

26802102800645ادفو                                    ادفو المدینھ السكنیھ مصنع السكر         2448.91
26801062800586ع9 شقھ20                                اسوان المحمودیھ عمارات التعاونیات       1300

26712272800616                                        كوم اجیو مدرسھ السید نفیسھ اسوان        3239.44
26712212700329اسوان                                   بالنھ مستعمره الطلمبات م نصر النوبھ     3452.81
26712062800656                                        مستعمره اقلیت صرف اسوان                 1962.42
26712042601436                                        شارع ھیمى الجبالوى اسوان                2680.57
26711192800562                                           شارع باتریس لومومبا اول اسوان اسوان 3418.981
26711032800531ملك ع                                   اسوان السد العالى شرق المستعمره الحكومیھ1660.69
26711022800479اسوان                                   الشیخ ھارون بجوار جامع النصر اول اسوان  2607.75
26710292800261                                        ادفو الكروم بحرى بجوار الشوادر اسوان    2605.66
26710242800333                                        القنادلھ مركز ادفو اسوان                2416.55
26710142700498محمود بدرى بجوار الصالحین شقھ 11        اسوان المدینھ الصناعیھ القدیمھ عماره    1594.37

26710082701163الشنقراب                                الشنقراب عماره احمد عرابى بجوار جمعیھ   2348.2
26709232800337                                        كلح الجبل ادفو اسوان                    1150

26709072800483                                        سلوا بحرى كوم امبو اسوان                1552.95
26709042800977اسوان                                   اسوان الناصریھ الوسطى بقالھ محى الجبالوى1894.2

26708222701164اسوان                                   السبعین شارع القھمورى مركز كوم امبو     2491
26708172800476                                        الطوناب ادفو اسوان                      3248.25
26707082800691                                        جبل تقوق الشیخ دیاب اول اسوان اسوان     3266.14

26706282700539                                        اسوان الحصایا خلف معسكر الشباب ع 29     2000
26706222800259مركز ادفو اسوان                         اداره ادفو االجتماعیھ                   2314.5

26706012800655                                               ش الحسناب ـ اول اسوان ـ اسوان 2053.26100
26705082800877اسوان                                   السیل الریفى عزبھ االمبركاب ثان اسوان   1300

26704212800274ادفو العرمانى                           ش الشھید محمود فتحى من ش 23 یولیو       2961.26
26704200102521التجاریھ كوم امبو اسوان                 مربعات مصنع السكر مدرسھ كوم امبو        3320.98

26704132800478                                        نجع الجامع الجزیره ثان اسوان اسوان      2922.2
26704062800793                                        الصعایده بحرى ادفو اسوان                2577.44
26703252800734اسوان                                   ش البركھ بجوار مطبعھ السالم اول اسوان 2935.6744
26703042800791اسوان                                   حى الفردوس مدینھ ابو سمبل السیاحیھ      2183.77
26703012800664اسوان اسوان                             خلف مكتب صحھ اول امتاد كسر الحجر اول    2397.82
26702172800192                                        الكلح غرب الكرنك ادفو اسوان             3350.85
26702052800695                                        خزان اسوان جزیره ھیسا                   3265.77
26701232800271                                        اسوان ادفو الردیسیھ                     2740.07

26701230102011اسوان ـ اسوان                           السیل الریفى ـ بجوار محطھ المحوالت ثان  2403.1
26701212800372                                        مركز ادفو اسوان                         1500



26612192800041                                        اسوان صحارى عماره 68اسوان               2678.7
26612022700824اسوان                                   كوم امبو اسوان مساكن السكھ الحدید       1200

26612022800659                                        اسوان ش احمد ماھر ح على الشامى          3083.86
26611272800666                                        العالقى ـ شارع 15 ـ مركز نصر النوبھ     2939.38

26610292800399                                        المول بالعنانى ـ محل رقم 7 ـ اسوان      2072.6
26610222801045عمارات اللوكس                           كوم امبو حى السبعین عماره 5 الدورالرابع 3428.17

26610222800715                                        شارع البركھ اول اسوان اسوان             2200
26610122800254                                        اسوان كیما عزبھ النھضھ االسالمیھ        2276.9

26610041602041                                        بالنھ اول شارع 43 مركز نصر النوبھ اسوان 1400
26610032800034                                        اسوان صحارى بلوك 85 شقھ 2               3463.47
26609302700179اول اسوان اسوان                         سكن ادارى سنترال صحارى                  2896.93
26609252800169اسوان                                   ادندان شارع 5 ـ مركز نصر النوبھ         3018.65
26608122800331                                        سلوا بحرى كوم امبو اسوان                2075.66
26608052800303                                        الرمد الشرقى اسوان                      1676.45

26607252800166                                        اسوان مركز نصر النوبھ بالنھ شارع 37     3289.7
26607230202761                                        السباعیھ غرب مركز ادفو اسوان            1940.79
26606172800533القدیمھ رمضان حسانین 1 ـ اسوان          ادفو ش 23 یولیو امام االداره التعلیمیھ  3206.69
26605142800486                                        اسوان غرب سھیل قبلى                     3179.11

29503062800578                                        اسوان كوم امبو المحطھ ش نمره4           2500
29410012800285                                        الرقبھ ـ مركز دراو ـ أسوان              1250
29310202800309                                        اسوان المحمودیھ عماره 28 شقھ 4          1200
29307032801304اول اسوان اسوان                         الشیخ ھارون عماره الفنادق شقھ رقم 3     1200

29306012800127                                        بالنھ ش 15 اسوان                        1330.73
29301252800947                                        بالنھ شارع 37 نصر النوبھ اسوان          1372.32

29207292800731مسجد الوحده االسالمیھ                   اسوان كیما عزبھ النھضھ االسالمیھ بجوار  3200
29205052704707                                        نجع الكنوز قبلى مركز دراو اسوان         1600
29204152801347                                        اسوان قیما عماره 42 الغرب               1500

29204072800722                      ثان اسوان اسوان 14الصداقھ القدیمھ مساكن السكھ الحدید بلوك 1025.25
29203022800717المحمدیھ اسوان                          الشیخ ھارون بجوار زاویھ االنوار         2200

29201052800344                                        اسوان ادفو كوم االمیر                   3457.59
29111012800989اسوان                                   حى العقاد خلف ایدیال اول اسوان          2571.85

29110132800056للسیرامیك اسوان                         اسوان السیل بجوار المعرض الشریف         1749
29109230104302                                        اطلس ضاحیھ امین الشریف اول اسوان        1800

29109202800689                                        اسوان غرب اسوان نجع القبھ               3247.98
29109172800701                                        الشیخ ابراھیم مركز دراو اسوان           2100.18

29108281601495الحداد اسوان                            المنطقھ الصناعیھ القدیمھ امام احمد      1750
29108132800809                                        ادفو الرمادى قبلى ابو صادق اسوان        3302.58

29105232800483                                        االلبان كوم امبو اسوان                  1142.9
29104082800203خزان شرق                                مستعمره الخزان شرق اول اسوان شارع البرید1250
29104022800581                                                   شارع عباس فرید ـ اول اسوان 150037
29012162800849                                        اسوان عزبھ النھضھ االسالمیھ كیما ثان    1350

29010202800381                                        اسوان استراحھ الجامعھ                   3437.75
29010152801291                                        اسوان مكتب برید اسوان                   1500
29010012802859                                        اسوان الكرورـ اعلى صیدلیھ نشأت          1200

29009080200737اسوان                                   ش د محمد یاسین علیان بجوار مسجد مرور    1884.48
29007252800879االرضى اسوان                            المحمودیھ عمارات سوركیما ع 16 الدور     1640

29006092800285                                        حاجز السباعیھ غرب ـ مركز أدفو أسوان     1955.16



29005132801011عماره 55 ـ اسوان                        ش الشنقراب ـ متفرع من ش الحدادین        1100
29005012801051                                        ش مصنع السكر كوم امبو اسوان             1288.62

29004052800549                                        الحصایا 42 شارع االنصارى ثان اسوان      2500
29002242800861                                        اسوان ش المدارس                         2720.16
28912262800452       الدور الثالث اسوان ت:0973480290 6اسوان صحارى عمارات الزالزل عماره 4 شقھ  1655.57

28909122800656                                        شارع المطار بجوار المزلقان الجدید اسوان 2500
28908312800672                                        المحمودیھ تعاونیات ع 14 ش 10 اسوان      3200

28908222800169                                        اسوان ادفو السباعیھ غرب                 1055.33
28907282800153عماره محمد عبد العزیز                   اسوان طریق الخزان الرضوانیھ حى الشروق   1425.12

28907223200037اسوان                                   المدینھ الصناعیھ القدیمھ خلف مبنى االثار2000
28812192800731عماره ھند قاسم اسوان                          9ش بیومى افندى السیدبجوارعباس فرید1327.91

28812152800967                                        المحمودیھ عماره 15 شقھ 10 الدور 5       1200
28812062800631                                        اسوان                                   1787.75

28811272801243                                        أسوان منیھ النوبھ بجوار المزلقان القدیم 1200
28811262800699                                        كوم امبو عزبھ الواصى اسوان              1452.08

28811242800595اسوان                                   المحمودیھ عماره رقم 17 شقھ 13 رى وصرف   1723.1
28811052800891                                        ادفو بحرى الخرازه مركز ادفو اسوان       1763.68

28810262800471                                        قریھ االسماعیلیھ كوم امبو محافظھ اسوان  2974.4
28810152801723                                        دراو نجع العرب اسوان                    1576.95

28810012802916                                        نقابھ محامین اسوان الفرعیھ              1700
28809272800684بجوار مكوم لتجاره االخشاب               الحصایا ش معسكر طالب التربیھ والتعلیم   2485.51

28808012800617الموازین                                اسوان ادفو شارع 23 یولیو امام مكتب      1400
28807152800548                                        اسوان الخزان شرق امام مكتب البرید       1750

28806182800333                                        اسوان طریق الخزان بجوار مسجد الرضوان    1426.72
28806092800067اسوان                                   قریھ بالنھ ثان ش 101 مركز نصر النوده    3332.1

28804212800276                                        الحجز البحرى خور ابو على ادفو اسوان     2844.35
28804102800157الزنیقھ                                 اسوان ـ مركز ادفو ـ الرمادى قبلى ـ نجع  1892.08
28804012800468                                        الكروم البحرى مركز ادفو اسوان           2569.24

28803222800065                                        السیالھ ش 21 مركز نصر النوبھ اسوان      1200
28803112800302                                        الخزان شرق مستعمره الرى اول اسوان       2650
28803032800701ثان اسوان                               كیما مستعمره الحدید والصلب عماره 7 شقھ 16004
28802122601212المغوبى اسوان                           ابو الریش قبلى نجع القرود خلف جمعیھ     1200

28802100101984                                        اسوان غرب اسوان نجع الجعالبیھ           2688.51
28802072800111ادفو اسوان                              شارع حسیب ابو العال امن الدولھ          3085.06

28801082800261                                        ابو الریش بحرى الخطاره                  1500
28712132801016                                        قنا ابوتشت الكرنك                       1500

28712122800909اسوان                                   كوم امبو عزبھ الواحى بجوار مدینھ السالم 1987.04
28712102800856اسوان                                   الصداقھ الجدیده ع 202 ش 11              2401.34

28711082800998                             01143799893ش السادات ـ اول اسوان ـ اسوان           1400
28711082800874                                        العدوه كوم امبو اسوان                   2500

28710182800743                                        منیحھ مركز كوم امبو اسوان               1470.24
28710012802547عبد المنعم ریاض ـ اسوان                 الحكروب ـ كوبرى اسامھ بجوار جامع        1489.35

28709142801285ت: 01140914224                          بنیان بحرى ـ مركز دراو ـ اسوان          1200
28708092801011التعلیمیھ ـ اسوان                       عماره عاشور حسنین ـ امام شرطھ المستشفى  1700
28706012801454فاطمھ الزھراء االعدادیھ بنات اسوان      مركز كوم امبو المحطھ شارع 1 خلف مدرسھ   2500

28705212800375                                        ابو سمبل نصر النوبھ اسوان               2075.79
28705052800594القدیم السبعین كوم امبو اسوان           عماره الحاج عربى امام مجلس المدینھ      1800



28705022800921شقھ 15                                  اسوان الصداقھ الجدیده عماره 433 الدور 4 2612.33
28702052800536منزل الحاج الصاوى سید                   اسوان كوم امبو النجاجره شرق خلف الجامع  1400

28611210102439د امانى عماره الحج على مصطفى اسوان      الحصایا ش معسكر الشباب بجوار صیدلیھ     3210.46
28611162800617الجنائى                                 اسوان ـ مدیریھ امن اسوان ـ اداره البحث  1636.48
28610252800849منزل رقم 5                              كوم امبو االلبان ش حافظ ابراھیم         1594.98
28610202801496الحصایا أسوان                           أرض الجمیلى ش كرار بجوار بقالھ أحمد یونس1444.35
28610182801273                                        اسوان الكوبانیھ نجع البسطاوى مركز اسوان 1865.24

28609252802053                                        المربعات مركز كوم امبو اسوان            1700
28609072800231                                        اسوان ادفو الفوزه                       1559.78
28608292800286خالد                                    حى العقاد شارع التامین الصحى عماره رمضان1480.12
28608212801252                                        كلح الجبل ادفو اسوان                    1004.73

28608112800739                    الدور االرضى اسوان 3المحمودیھ عمارات ابناء سوھاج عماره 5 شقھ1500
28608042800612                                        اسوان الحكروب شرق الثالجھ               2848.29

28607302800119                                        ش كورنیش النیل ـ ادفو ـ اسوان           1800
28607132602538                                        بلصفوره سوھاج مركز سوھاج                1155.93
28607012800328                                        قریھ عنیبھ مركز نصر النوبھ اسوان        1684.05
28606278800653على ھایبر الحسن والحسین                 اسوان حى العقاد بجوار السقالھ المغطاه   3368.66
28604202801291اسوان                                   ابو الریش بحرى الخطاره مركز اسوان       1105.57
28603262800131                                        شارع محمود ایوب مركز ادفو اسوان         3398.28

28602072800066ـ اسوان                                 قورتھ ثالث ـ 13 شارع 7 ـمركز نصر النوبھ 1500
28601200106937اسوان                                   كلیھ الھندسھ باسوان رقم بریدى 81542     2901.6

28601152800109اسوان                                   بلوك 93 ش 10صحارى ـ السد العالى غرب     3052.48
28601052800039                                        السد العالى شرق بلوك 14 اسوان           2013

28512012801951                                        اسوان كوم امبو العدوه                   3172.1
28511252800042                                        ابو الریش البحرى نجع المقلھ اسوان       1077.32

28510102800951                                        السیل الریفى بجوار مدرسھ شوقى عابد اسوان1900
28510022800608                                        سلوا بحرى مركز كوم امبو اسوان           1501.15

28509282800638                                        الكاجوج كوم امبو اسوان                  2500
28509012801802                                        مربعات شركھ السكر كوم امبو اسوان        3363.19
28508082801293                                        اسوان ادفو القاره                       1556.07
28507142800325اسوان                                   المھاجرین قبلى ش مدرسھ ام المؤمنین      1632.78

28506252105332اسوان                                   غرب اسوان مركز اسوان نجع الغالالب       1500
28506112800596السلواوى اسوان                          الحكروب كوبرى اسامھ بجوار بقالھ احمد    1000

28505252800522                                        اسوان كوم امبو مربعات شركھ وادى         1577.03
28502092800106                                        اسوان الصدفھ الجدیده                    2950

28501062800393بركھ الدماس                             اسوان خلف مول الحكیم امام مسجد الرحمن   1592.28
28412012802112شقھ 1 اسوان                             عمارات المھندسین بالمحمودیھ عماره 23    2941.25

28411262800801محل حمدى ابو عیسى اسوان                 مركز دراو نجع العرب بجوار المصلى بجوار  3100
28411112700612                                        ش كسر الحجر اول اسوان اسوان             1533.37
28411051402761هللا اسوان                              ش المطار عزبھ العسكر خزان شرق میشیل شكر 1050.59

28411012802078                                        السیل الریفى شرق معسكر الشباب أسوان     1200
28409192800651                                        الشیخ ھارون اول اسوان اسوان             1500

28408172800097اسوان                                   الكروم البحرى 47 ش ابراھیم حسین ادفو    1600.87
28406052800538                                        المدینھ الصناعیھ القدیمھ خلف المسلھ     2200
28406012801493ت:01124549444                           كیما عمارات السد العالى عماره 15 اسوان  1500

28404162800301السبعین اسوان                           عمارات اللوكس عماره 5 شقھ 7 اللوكس      1877.59
28404012704151شى ~                                    اسوان ـ الصداقھ الجدیده ـ عماره 106     2104.48



28403082800894اول اسوان اسوان                         ش كسر الحجر خلف التخطیط االقلیمى        2700
28402252800812                                        اسوان كیما التملیك الجدید عماره 8 شقھ 7 2435.24

28312122800072                                        مدینھ كالبشھ قریھ ماریا اسوان           1300
28310272800451شقھ 5                                      ش طریق اسیوط سوھاج ثان عماره 8 مكرر 12008

28310152801101                                        اسوان اطلس عماره 27 شقھ 11              1641.8
28309122800578                                        اسوان الرمادى قبلى الحمام مركز ادفو     1085.79

28308012801971                                        اسوان بنبان بحرى دراو                   2000
28307082800071                                        شارع الجمھوریھ مركز ادفو اسوان          1250

28306262800595سیدافى اسوان                            اسوان الجزیره نجع العمراب بجوار فرید    1338.7
28306232800264رعایھ البنات                            اسوان السیل الریفى شارع السماد بجوار دار1500

28304192800531ثان أسوان ـ أسوان                       ش مسجد أبو بكر الصدیق ـ الحصایا         3185.46
28302262800972اسوان                                   توشكى غرب شارع 23 مركز نصر النوبھ       2000
28302082800567                                        شارع كسر الحجر اول اسوان                2300

28301202800993د محمد سلیم                             اسوان كوم امبو البیاره اعلى صیدلیھ      3371.97
28211282800116اسوان                                   السباعیھ غرب الشیخ طلحھ مركز ادفو       1712.75
28211202801311اسوان                                   عماره ساقین عدلى شارع المطار ارض ابو شوك2521.55
28211022800317                                        مركز ادفو محافظھ اسوان حاجر المیتمیھ    2947.99

28210262800938                                        بالنھ اول ش 9 نصر النوبھ                1800
28210042801135                                        ش السماد بجوار جمعیھ ابناء سوھاج اسوان  2810.94

28209132702316                                        االصالح القبلیھ مركز كوم امبو اسوان     2500
28207092800198                                        اسوان الخزان شرق الكرور                 1800

28205102800709ا                                       الحصایا خلف كلیھ التربیھ بجوار جمعیھ دشن2320.9
28205062800115اسوان                                   الرمادى قبلى الرحماب مركز ادفو          1460.05
28201162801091                                                122ش القاضى الجداوى البركھ اسوان2705.24
28201042800628                                        اسوان كیما السد العالى عماره 38 شقھ 2 أ 2679.54

28111162800894                                        توشكى غرب مركز نصر النوبھ اسوان         1900
28111072801174                                        اسوان الكرور                            1600
28110222800051                                        نجع الفوقانى قریھ الكوبانیھ اسوان       2500

28110202603918والحسین الدور االول اسوان               طریق الخزان حى العقاد اعلى ھایبر الحسن  2962.7
28109162800733ت 01159855609                           اسوان مركز دراو بنبان قبلى              2000

28108062800543صالح اسوان                                  ش محمد نور قاسم بجوار جمعیھ الشیخ 3153.6835
28107160201376                                        ش المطار اول اسوان اسوان                1800

28106142800533                                        سلوا بحرى كوم امبو اسوان                1722.82
28104012701735اسوان                                   حى رمسیس ش البیئھ فیال 2 ب مركز ابو سمبل1952.68

28103182800677محمودالقاضى اسوان                       السیل الریفى شرق معسكرالشباب بقالھ      3273.1
28007312800365                                        اسوان ادفو المخالیف                     3440.53

28006252800232                                        اسوان ادفو ش الجمھوریھ                  1800
27912232801051                                        اسوان الشیخ ھارون                       1500
27912082801244                                        الصداقھ ع 233 شقھ 8 ثان اسوان اسوان     1200

27911042800125                                        قریھ ابو سمبل مركز نصر النوبھ اسوان     1619.86
27910142703996                                        اسوان الخزان غرب سھیل                   1500

27909132800952تجاره ـ اسوان                           كوم امبو االسكان الغربى بجوار مدرسھ     2967.09
27908022800951                                        عزبھ العسكر ـ اول اسوان ـ اسوان         1500

27801012802344منزل كمال مختار                         اسوان ش القطبى عماره عبد الفتاح العربى  2998.7
27710062800681اسوان                                   حجازه قریھ احمد مصطفى مركز كوم امبو     2219.6

27708152800091                                        توشكى غرب شارع 23 مركز نصر النوبھ اسوان 2500
27610172800607                                        المنصوریھ النجع القبلى مركز دراو اسوان  1800



27610062800725خلیفھ اسوان                             كیما عزبھ النھضھ االسالمیھ بجوار ورشھ   1250
27607062800716عماره 9 شقھ 2                           اسوان ـ المحمودیھ ـ مساكن القاھره ـ     1264.28

27512222800547                                        اسوان الناصریھ الوسطى                   1700
27510282800039                                        الخطاره دار النعیم بجوار الجامع اسوان   1300
27503102800099                                        م اسوان ابوالریش قریھ بھریف نجع الراس   3071
27404022800847مدخل ا امام الساحھ اسوان                الشیخ ھارون مساكن الجمعیھ عماره 1 شقھ 3 3000

27403190101389                                        اسوان ابو الریش قبلى بجوار مركز الشباب  1563.95
27212222300273االستاد                                 اسوان طریق الخزان فیال 17 شقھ 1 خلف     2529.34
27212202800491                                        المنشیھ كوم امبو اسوان ص ب 81616        2824.82
27111062800788                                        اسوان البرید السریع باسوان              1521.75
27107122800149                                        المحمودیھ عمارات القاھره 10 شقھ 10      2612.36

27105242800468                                        اسوان جبل تقوق                          2200
27101012703034                                        كیما التملیك الجدید عماره 10 شقھ 2      3079.86
27001182800587                                        كوم امبو المحطھ نمره 4                  3454.83
26911082801023                                        حى اطلس ع 27 ش 8 د3 اسوان               2380.87
26905052800898بنذیون                                  منطقھ برید اسوان المراجعھ المحلیھ خلف   2831.25

26903060201992اسوان                                   المحمودیھ عماره 38 بجوار مكتب العمل     3063
26801042800393شقھ 5 اسوان                             مستعمره كیما السد العالى شرق عماره 48   2707.18
26712082800636ابراھیم الدسوقى اسوان                   الحكروب شرق الثالجھ بجوار مسجد سید      2438.66
26708092801293اكتوبراالبتدائیھ                        اسوان الشیخ ھارون خلف مدرسھ ابطال       2066.82
26703202800172                                        محطھ محوالت السیل اسوان                 3195.28
26610212700585مسجد ادم ـ اسوان                        الشیخ ھارون ش السالم من قطاع المحمودیھ  3209.53

29504262800251                                        الصعایده قبلى قلج البلد اسوان           1250
29504202800154                                        اسوان ادفو الرمادى قبلى                 1200
29504182800578الرحمن اسوان ت : 01126814637            بركھ الدماس خلف مول الحكیم ماركت        1300
29504172600414                                        الغابھ مركز دراو اسوان                  1900
29504152800107صیدلیھ د حسن                            اسوان الناصریھ بجوار مسجد الناصریھ امام 1200
29504072800076                                        اسوان شارع احمد جاھین العمده اول اسوان  1400
29503302800031بن ادریس أسوان                          السیل الریفى ش 11 بجوارمسجد سیداحمد     1100
29503272800791                                        كیما عزبھ النھضھ اسوان                  2000
29503272800996سوھاج ع 1 شقھ 4 اسوان                   مدینھ ناصر بحرى االستاد عمارات ابناء    1500
29503222800693اسوان                                   توشكى غرب ش31م 5 نصر النوبھ             1200
29503022800494                                        ابو الریش بحرى نجع الملقطھ اسوان        1300
29503012802537كیما اسوان                              عماره 16 ج شقھ 3 بالمدینھ السكنیھ لشركھ 1200

29502252800101مركز اسوان                              وادى كركر منزل رقم 9 قریھ رقم 4         1323.87
29502242800073                                        المحمودیھ ع رى وصرف ع 58 اول اسوان      1500
29502182800095مسجد السیده زینب أسوان                  طریق السادات خلف مساھمھ البحیره بجوار   1200
29502142800246اسوان                                              ارض ابو شوك خلف مسجد السالم 13007
29502132800698                                        مدخل ب مول الجیش شقھ 42 اسوان           1300
29502072701831                                        خور عواضھ شارع2 ثان اسوان اسوان         1200
29502042800435                                        ش مصطفى جابر منزل رقم 51 خلف اسوان      1100
29501202800694الزراعى شقھ2امام النیابھ العسكریھ اسوان الحكروب كبرى االسعاف اطلس عماره26 الحجر 1200
29501162800874ع8 اسوان                                المحمودیھ ـ عمارات معزوز مجلع شقھ24     1300
29501062800117اسوان                                   العنانى بحرى عماره ابو القاسم ـاول اسوان1400
29501012809156                                        نصر النوبھ بالنھ اول شارع 9             1400
29501012800892اسوان                                   حاره عبد الفتاح الشیخ صالح اول اسوان    1000
29501012800272                                        مركز دراو الطویسھ اسوان                 1500



29501012806858                                        الفوزه مركز ادفو اسوان                  1400
29501012801333                                        الصداقھ القدبمات خلف مسجد السكھ الحدید  1500
29501012802097اسوان                                   اسوان كیما عماره 13 دال ثان اسوان       1300
29501012800094                                        اسوان حى العقاد عماره 4 شقھ 3           1200
29412282800034أسوان                                   سوق الخمیس القدیم ـ بجوار مول الجیش     1450
29412172800594                                               مساكن حى العقاد شقھ 23 ـ اسوان 150015
29412102800074                                        اسوان ـ السیل الریفى ش 6 بحرى           1500
29412022800138                                        كیما عزبھ النھضھ االسالمیھ اسوان        1400
29411232800258                                        اسوان ادفو الردیسیھ قبلى                1100
29411162800107                                        اطلس عماره34 شقھ5 الدورالثالث اول اسوان 1500
29411122800066اسوان اسوان                             حى العقاد عمارت مجلس المدینھ ع 5 اول    1500
29411112800491الجمعیھ االستھالكیھ اسوان               الشیخ ھارون شارع عبد المطلب بجوار       1500
29410292800854                                        ش سوق الخمیس القدیم واسوان              1600
29410242800705                                        اسوان جبل تقوق                          1400
29410202800966العرب ع 7 ش 2                           اسوان طریق السادات عمارات المقاولون     1200
29410202800958ایدیال شقھ 17 الدور الثالث              اسوان كورنیش النیل عماره درویش فوق      1300
29410202801041                                        اسوان كیما عمارات السد عماره 9          1300
29410152800358                                        ش خلف المستشفى مركز ادفو اسوان          1500
29410152800251اسوان                                   اول مطلع المحمودیھ بجوار محل الطحان     1100
29410102801256امام محالت جولدن الین ـ اسوان           شارع صالح الدین الشارع الجدید بالقطبى   1400
29410032800079                                        اسوان مركز دراو بنبان قبلى              1200
29410012805333كیما                                    عماره 16 ج شقھ 5 المدینھ السكنیھ لشركھ  1400
29410012801036                                        السیل الریفى ثان اسوان ـ اسوان          1200
29410012800986                                        الحصایا ثان اسوان اسوان                 1300
29409242800863                                        اسوان ش المدارس بجوار مدرسھ المؤاساه    1100
29409222800646اسوان                                   حى السادات تقسیم الوادى اول اسوان       1500
29409212800257اسوان                                   الرمادى قبلى نجع ابو سعد ادفو           1800
29409192800271                                        الكلح شرق ـ المفالسھ ـ مركز ادفو اسوان  1200
29409152800228                                        اسوان المحمودیھ عماره 38 مدخل أ شقھ2    1200
29409152800571اسوان                                   خلف مدرسھ طھ حسین الثانویھ اول اسوان    1400
29409142800459                                        السباعیھ غرب ادفو اسوان                 1200
29409132800833                                        شارع كسر الحصر اسوان                    1200
29409092800134حسین بكرى ـ اسوان                       السیل ـ ش 5 ـ امام جمعیھ دھمت ـ عماره   1300
29409092800151ع8 ش 5 م أ                              اسوان المحمودیھ عمارات خلف الرى والصرف  1500
29409062800695                                        مدینھ ناصر طریق الخزان اول اسوان        1650
29409032801093اسوان                                   ابوالریش قبلى نجع الشیخ على مركز اسوان  1300
29409012715239                                        مساكن مشروعات الرى كوم امبو اسوان       1200

29409012800449                                        السیل الریف ش 3 ـ اسوان                 1193.55
29409012800716الشنقراب اسوان                          الشنقراب عماره احمد عرابى بجوار جمعیھ   1000
29408212801354                                        ش البحر مركز دراو اسوان                 1800
29408212801214عابد اسوان                              السیل الریفى بجوار مدرسھ الشھید شوقى    1200
29408202800333                             01155890077ش السماد عماره قاسم كنزى اسوان          1200
29408182800111بركھ الدماس اسوان                       ش كسر الحجر جامع الصالحین منزل رقم 10   1400
29408092800286                                        ادفو خلف المستشفى جنوب ادفو اسوان       1200
29408052800461                                        اسوان طریق السادات حى خالد بن الولید ع 12005
29408022800068                                        خزان اسوان الكرور اسوان                 2000
29408012800248                                        توشكى غرب ش 35 منزل 28 اسوان            1250



29407302800911احمد ماھر ثان اسوان اسوان ت: 01222731411الحصایا ش الدكتور احمد فھمى امام مدرسھ  1500
29407272800318اسوان                                   ادفو ش 23 یولیو بجوار مسجد الحاج نور    1300
29407262800051                                        نصر النوبھ اوندان                       1300
29407232800099                                        اسوان 213 ابطال التحریر الدور 4 اسوان   1500
29407202800094شارع 47                                 اسوان مركز نصر النوبھ قریھ ادندان       1100
29407182800637اسوان ـ ت : 01098313743                 مدینھ ناصر بجوار فندق صن ست ع فؤاد حسین 1600
29407012800152أسوان                                   مدخل كیما عمارات الطیران عماره3 شقھ37   1600
29407012801116                                        عزبھ الكشاف ادفو اسوان                  1250
29407012800349                                        اسوان السد العالى غرب صحارى بلوك 19     1500
29406302800095                                        نصر النوبھ قریھ دابور اسوان             1200

29406262800046اسوان                                   قریھ ابو سمبل شارع 51 مركز نصر النوبھ   1356.25
29406252800463                                        الفارسیھ مركز ادفو اسوان                1500
29406152801365ت: 01110896478                          اسوان ش كسر الحجر                       1300
29406152801136االسالم ـ أول أسوان ـ أسوان             ش المطار أرض أبو شوك بجوار جامع نور     1200
29406132800184                                        اسوان طریق الجزار حى الشروق             1560
29406112800099مطعم على امین اسوان ت:0972477064        شارع كسر الحجر ـ مدینھ اسوان ـ بجوار    1400
29406092601221                                              حدیث شارع عباس فرید اسوان شقھ 1 140043
29406072800091السیده :امال حسن الشاذلى                اسوان الحكروب مكتب برید الناصریھ طریق   1200
29406052800108                                        شارع كسر الحجر اول اسوان اسوان          1700
29406042801297شقھ 3 أ اسوان                           اسوان مستعمره كیما السد العالى عماره 49 1500
29405302800994                                        ش المھاجرین قبلى محافظھ اسوان           1250
29405232800037                                        بالنھ م نصر النوبھ اسوان                2000
29405192800098                                        غرب اسوان نجع المداب اسوان              1700
29405152801181                                        السیل بجوار المحوالت عماره داود         1750
29405142800224                                        منشیھ النوبھ اول اسوان اسوان            1700
29405112800718شقھ7 اسوان                              طریق السادات حى خالبن الوالید عماره7    1500
29405082800211                                        بنبان قبلى مركز دراو اسوان              1900
29404242800772                                        ابو الریش قبلى نجع الشیخ على اسوان      1200
29404242800217سمون سمیر ت:01200524413                 اسوان حى المحمودیھ بجوار جراش فالش عماره1200
29404232800855أول أسوان ـ أسوان                       أرض أبو شوك بجوار مقلھ العارف باہلل     1500
29404232800341                                        الكلح غرب القاره مركز ادفو اسوان        1400
29404152800897                                        اسوان شرق السكھ ش فؤاد بحر عماره 4      1200
29404152800811شرق اسوان اسوان                         المحمودیھ عمارات الرى والصرف ع 28 شقھ   1000
29404102800179                                        شارع سعد زغلول اول اسوان اسوان          1400
29404062800197                                        اسوان البنك االھلى المصرى               1400
29403232800204                                        صحارى عماره 7 اول اسوان اسوان           1200
29403202801443االمانى                                 اسوان العنانى بحرى ـ امام صیدلیھ        1700
29403102800644اسوان                                   الصدافھ الجدیده عماره119 ش 9            1500
29403062800956                                        ش البركھ اسوان اول اسوان                1500
29403052800052اسوان                                   شارع المحكمھ القدیمھ بجوار فرن الجمھوریھ1500
29403042800372                                        اسوان الحصایا رملھ الخطیب               1600
29403022800562                                        عرب االسناد الریاضى اول اسوان اسوان     1600
29403012800131بقالھ محمد عبد هللا اسوان               السیل الریفى شرق معسكر الشباب بجوار     1600
29402242800338عماره االسمر اسوان                      السیل الریفى بجوار جمعیھ االمیركاب      2000
29402202800793                                        دراو حى الكنوز اسوان                    1500
29402192800048مسجد ابو الحجاج ثان اسوان اسوان         الناصریھ الوسطى كوبرى االسعاف بجوار     1500
29402142800314                                        كوم امبو مركز كوم امبو اسوان            1400



29402112800051                                        حى الشروق اول اسوان بجوار مسجد الرضوان  1300
29402112800221                                            110ش السماد ـ امام مدخل كیما ـ اسوان1000
29402102800583محافظھ اسوان                            الرمد الشرقى خلف مصنع الثلج مركزكوم امبو1300
29402102800664                                                 ش المطار ارض ابو شوك باسوان 1300265
29402072800141أول أسوان ـ أسوان                       المحمودیھ عمارات معزوز ـ عماره 7 شقھ 13 1100
29402052701775                                        كیمھ عزبھ السنیھ ثان اسوان              1500
29401152800472                                        ادفو الرمادى قبلى اسوان                 1000
29401142800334أول اسوان أسوان                         جزیره اسوان بجوار المتحف النجع القبلى   1300
29401122800371                                        غرب المحطھ ش 2 مركز كوم امبو اسوان      1200
29401092801075                                        المدینھ السكنیھ بشركھ كیما عماره 3 د    1400
29401012800979                                        اسوان حى العقاد ع 15 شقھ 22             1500
29312182800237                                        العوضالب بحرى ادفو اسوان                1500
29312098800833اسوان                                   ش المطار سابقا امام مدرسھ المنشیھ       1500
29312072800274اسوان                                   ش المسجد القبلى بجوار بنك مصر كوم امبو  1000
29312052800499                             01203205277اسوان ـ ادفو ـ شارع الحرایزه            1300
29311282800505الدور الثانى االداره الطبیھ اسوان       الشالل عزبھ المرشح المركز الطبى باالنفق 2000
29311212800591                                        البصیلیھ بحرى الشماخیھ مركز ادفو اسوان  1200
29311212800681اسوان                                   ابو الریش قبلى نجع الحجاب مركز اسوان    2300
29311202801018ت: 01124481128                          جبل تقوق اول اسوان اسوان                1400

29311202800895ثان اسوان                               اسوان ـ السیل الریفى ـ شرق معسكر الشباب 1251.19
29311132800311                                        اسوان ارض الجمیل شارع الصیاد            2000
29311122800312االسكان اسوان ت:01226869914             الصدافھ الجدیده عماره 380 امام عماره    1800
29311110101761اسوان ت : 01287474906                       ش اطلس عماره عبد هللا عثمان یعقوب 150022
29311062801071                                        حى قدرى عثمان .كیما عزبھ النھضھ اسوان   1800
29311022800048                                        مستعمره مقاولون العرب اول اسوان اسوان   1200
29311022800692                                        اسوان الخزان غرب المستعمره البحریھ      1000
29310302800616                                        المدینھ السكنیھ مصانع سكرادفو اسوان     1250
29310272800489                                        شارع البركھ عماره القرشى اسوان          1300
29310272601397اول اسوان محافظھ اسوان                  ش المدینھ الصناعیھ القدیمھ              1050
29310232800044                                        اسوان ابو الریش البحرى الملیقطھ         1200
29310182800234                                        اسوان عمارات النفق عماره 3 شقھ 5        1500
29310022800033خلف مدیریھ التموین                      طریق السادات ع 13 اسوان                 1500
29310012800329                                        ابو الریش قبلى نجع الحجعالب مركز اسوان  1075
29309282800331ت:01148951546                           اسوان الكوبانیھ اسوان                   1500
29309272800618شقھ 11 اسوان                            اسوان شارع االبطال التحریر اطلس عماره 1 2000
29309222800188اسوان                                   اسوان مكتب فتح سعید كریم للمحاماه       1500
29309182800058اول اسوان ـ اسوان                       شارع الحدادین بجوار حلوانى االسمر اول   1400
29309172800696بقالھ غاید طلب                          اسوان الناصریھ بجوار مسجد الناصریھ      1400
29309092800831                                        مربعات شركھ السكر كوم امبو اسوان        1200
29309072800494اسوان                                   المدینھ السكنیھ بكیما عماره 17 ثان اسوان1200
29309042800058باسوان                                        شارع المخبز المتفرع من شارع شندى 15004
29309012802706                                        الكاجوج مركز كوم امبو اسوان             1500

29309012801831                                        عزبھ المصرى مركز ادفو اسوان             1410.81
29308202800495                                        اسوان المحمودیھ عماره 30 شقھ 21 رى وصرف 1400
29308152700672جنوب اسوان اسوان                        اسوان البشاریھ بجوار جمعیھ وادى النیل   1200
29308152800278                                        اسوان طلس عماره 19                      1400
29308082800895                                        اسوان ـ الشیخ ھارونـ امام برج عمرالفاروق1200



29308072800099                                        الحكروب ثان اسوان اسوان                 2000
29308042800744                                        اسوان كیما السد عماره 31 شقھ 4 أ        1350
29308012710759ثان اسوان اسوان                         مستقره كیما شرق عماره 63 شقھ 2          1400
29307282800125أول أسوان ـ أسوان                       المحمودیھ ـ معزوز مجلع ـ عماره 9        1200
29307252801003                                 اسوان 2الخزان غرب المستعمره البحریھ عماره ج شقھ1200
29307212800594خلف جراج كیما 01223384685               كیما عزبھ الفرن اسوان                   1700
29307192800193شارع العنانى اول اسوان ت 01006925267    اسوان الصداقھ الجدیده ع 12 194 حالیا    1650
29307152700595الرضوان                                 طریق السادات عمارات معزوز خلف مسجد      1020

29307152800701                                        اسوان البشاریھ اول اسوان                1354.46
29307152800956شوقى شقھ رقم 3 ثان اسوان ـ اسوان        كیما عزبھ النھضھ االسالمیھ عماره محمود  1500
29307132800534                                        اسوان ادفو كلح الجبل غرب                1700
29307052800991للجلود اول اسوان اسوان ت :01062372543     ش سعد زغلول امام الحارس محل ابو ضحیھ 15005
29307022800172رقم 16                                  اسوان مدینھ ناصر بجوار فندق صن ست قطعھ  1800
29307010102356                                              شارع احمد ماھر اول اسوان اسوان 1600319
29306292800275                                        جزیره سھیل نجع المحطھ اسوان             1400
29306242800096ت: 01128489368                          بطرف والده بدیوان عام محافظھ اسوان      1300

29306202800913جنوب اسوان ـ اسوان                      عمارات المحمودیھ عماره 45 شقھ 19 رى وصرف1417.3
29306202801405                                        مركز اسوان ابو الریش قبلى نجع الشیخ على 1350
29306182800156اسوان اسوان                             السیل الریفى بجوار محطھ المحوالت ثان    1760
29306152801255                                        المحمودیھ عمارات القاھره أسوان          1750

29306152801069                  ش 16 اول اسوان اسوان 4طریق الخزان عمارات المقاولون العرب عماره1607.3
29306142800153اسوان                                   الحكروب بجوار مسجد عبد المنعم ریاض      1000
29306092800882اسوان                                   ادفو ش كورنیش النیل عماره الحاج حامد    1100
29306082800141                                        السیل الریفى اسوان                      1400

29306012801816                                        اسوان كیما عزبھ النھضھ                  1330.91
29306012801581                                        كیما غرب عمارات 10 ج ثان اسوان          1400
29305282800076على مركز اسوان اسوان                    اسوان ابو الریش قبلى نجع الشیخ          1350
29305272800078                                        الحكروب خلف المطحن ثان اسوان اسوان      1400
29305232800075                                        الناصریھ الوسطى اسوان                   1300
29305222800719                                        صحارى مستعمره الزالزل عماره4            1100
29305222800506                                        اسوان العرب العباسیھ كوم امبو           1100
29305212800192اسوان                                   محل اوال سمعان داود ـش بورسعید ـ كوم امب1200
29305152800171                                        م ناصر ع 13 شقھ 8 اسوان                 1500
29305132800809                                        اسوان الناصریھ الوسطى شارع الجمھوریھ    1500
29305112800632                                        اسوان كیما عزبھ الفرن ثان اسوان اسوان   1500
29305102801118                                        اسوان 142 ش عمر المقاول بجوار ع شمت     1750
29305102800367                                        ادفو العرمانى امام لوحھ توزیع الكھرباء  1100
29305052800247ولیك ص ب 105 اسوان                      اسوان ش ابطال التحریر رقم 89 كنیسھ الكاث1500
29305052800255شقھ 9                                   اسوان السیل الجدید عماره 25             1500
29305032800232                                        جبل تقوق اول اسوان اسوان                1500
29304292800078اسوان                                   السیل الجدید خلف مخبز طیبھ ثان اسوان    1200
29304152800931اسوان                                   حى قدرى عثمان المحمودیھ ع 5 ش 4         2000
29304102800034                                        بالنھ اول ش 25 مركز نصر النوبھ اسوان    1800
29304102801596اسوان                                   اسوان الخزان عزب المستعمره البحریھ      1200
29304102801651                                        اسوان السنبل الجدید عماره 20 شقھ 8 اسوان1200
29304052800275                                        اسوان كیما عزبھ الفرن                   2300
29304042800773                                        بنبان قبلى مركز دراو اسوان              1500



29304032801119                                        توشكى شرق مركز نصر النوبھ اسوان         2500
29304012803212اسوان                                   توشكى شرق ش 11 م 63 مركز نصر النوبھ     2500
29304012800167اول اسوان اسوان                         المحمودیھ عماره 1 رى و صرف شقھ 23       2500
29303272800822                                        الحصایا ش سعد محمد جمال اسوان           1350
29303262800174                                        جزیره اسوان النجع القبلى اسوان          1400
29303212800068                                        صحارى السسد العالى غرب ع 42 اسوان       1500
29303092800573                                        اسوان الخزان غرب منشاه الكامب بلوك 108  2450
29303042800084                                        الجعافره نجع الشونھ مركز دراو اسوان     2200
29303032800558صیدلیھ د والء على ثان اسوان اسوان       شارع السماد خلف جمعیھ ابناء سوھاج امام  1200

29303012801931اسوان                                   السیل الریفى بقالھ محمد عبد هللا شلبى   1328.1
29302212800096                                        الشالل عزبھ الحدود اسوان                1089.15

29302182800827السادس ـ اسوان                          المحمودیھ ى و صرف عماره 35 الدور        1300
29302152800997                                        شقھ6أ عماره67 المحمودیھ اسوان           1300
29302142801251اسوان                                   ابو الریش قبلى ـ الشیخ على ـ مركز اسوان 1400
29302112800498                                        السیل الریفى ثان اسوان اسوان            1500
29302072800899شقھ 3 اسوان                             المحمودیھ التعاونیات عماره 18 مدخل ب    1200
29302062800351اسوان                                   ش احمد حسین االسكان الغربى كوم امبو     1200
29302012802175امال حسن الشاذلى                        اسوان مكتب برید الناصریھ طرف السیده     1300
29302012800334                                        اسوان كیما عزبھ النھضھ اسوان            1700
29301232800037التعلیمى باسوان                         عماره عاشور حسین امام مشرحھ المستشفى    1100

29301152800681                                        اسوان ادفو الصعایده قبلى                1323.03
29301022800255اسوان                                   السد العالى شرف مستعمره الھیئھ بلوك 10ش15002
29301022801855السلخانھ القدیمھ                        اسوان المدینھ الصناعیھ القدیمھ شرق      1400
29212312800116الثانى شقھ 6                            اسوان ش السماد عماره المطاحن الدور      1600
29212232800298اسوان اسوان                             السبیل الجدید خلف محطھ المحوالت ثان     1250
29212212800453                                        اسوان الحصایا ش حسین ابا زید            2000
29212212800275اسوان                                   كوم امبو طریق البیاره امام مشروعات الرى 1200
29212102800113                                        القریھ الدكھ مركز نصر النوبھ اسوان      1200
29212102800571                                        االلبان مركز كوم امبو اسوان             1000
29212072800032                                        اسوان ابوالریش بحرى                     1500
29212062800816                                        حى العقاد اول اسوان اسوان               1200
29212012802192                                        اسوان السیل الریفى شارع 11              1200
29211262102084                                        بالنھ اول ش 47 م 6 نصر النوبھ اسوان     1700
29211252800174ت : 01100478914                         البصیلیھ بحرى نجع ھیكل ادفو اسوان       1180
29211122800075ت:01117531168                           االعقاب بحرى ـ مركز اسوان ـ اسوان       1400
29211112800531                                        اسوان كیما عزبھ الحدود اول اسوان اسوان  1000
29211052800153                                        توشكى غرب مركز نصر النوبھ اسوان         1500
29211012802951فرن الفاوى                              السیل الریفى ش 6 ثان اسوان اسوان بجوار  1500
29211012802676اسوان                                   حى امتداد العقاد ش عمرو بن الخطاب       1300
29211012802811                                        الحكروب اسوان                           1600
29210252800852ش السجن العربى سابقا اسوان              ش البركھ خلف محطھ المیاه والصرف الصحى   2300
29210212800434                                        المحمودیھ عماره 12 شقھ 24 معزوز         1500
29210092800486                                        كورنیش النیل ع بیع المصنوعات اسوان      1500
29210042800671                                        االحمدیھ كوم امبو اسوان                 1350
29210012803617اسوان ت: 01229765585 ت: 0972254950          14ش السماد بجوار مركز التدریب المھنى1650
29210012802718شقھ6                                    اسوان المحمودیھ عماره المحافظھ رقم35    1500
29210012802793                                        الشیخ ھارون اسوان                       1100



29210012803269السد العالى اسوان اول اسوان             عماره 4 شقھ 4 مستعمره تنمیھ بحیره       1500
29209292800857                                                     ش سعد باشا الحصایا اسوان 150068
29209252800617                                        اسوان السیل الریفى ش 7                  1355
29209252800579خلف نزل االستاد الریاضى اسوان           تقسیم غرب االستاد ع الحاج فوزى عبده     1800

29209211701604شقھ 45 ت :01148610499                   اسوان النفق برج الفاروق الدور السادس    1015.72
29209172800098                                        البصیلیھ بحرى نجع ھیكل ادفو اسوان       1200

29209132800842المولى شقھ 8                            اسوان ش كلیھ التربیھ عماره محمود جاد    1705.09
29209081700899                                        اسوان ارض ابوشوك عماره عبد العال العیسوى1500
29209072800431                                        السیل الریفى شارع 6 اسوان               1400
29209062603076                                        السد العالى شرق حى السالم اسوان         1300
29209020200958ع 24 اسوان                              حى العقاد ع بنك االسكان و التعمیر شقھ 9 1800
29209012800245                                        اسوان ابو سمبل السیاحى قریھ السالم      1808
29209012801977                                        مربعات شركھ السكر كوم امبو اسوان        1300
29208310101779اسوان                                   الصداقھ الجدیده ع 32 شقھ 15             1600
29208302800765الصحیھ                                  اسوان السیل الریفى شارع 4 بجوار الوحده  1500
29208232800185                                        مكتب برید الطوناب ـ مركز أدفو ـ أسوان   1200
29208232800258                                        اسوان كوم امبو حى السبعین               1800
29208152801075شقھ 1 سوھاج                             المحمودیھ عمارات ابناء سوھاج عماره 10   1400
29208142800275                                        اسوان مدینھ ناصر عماره 6 شقھ 3          1200
29208102800639                                        المطحن مركز كوم امبو اسوان              1700
29208081200938الصحى ـ بجوار مقھى احمد ابو موسى        اسوان ـ كیما ـ عزبھ النھضھ ـ محطھ الصرف 1100
29208072800418بجوار بقالھ الشیخ احمد الطیب اسوان      الحكاروب الناصریھ شارع برسى             1200

29208072800281صیدلیھ شحات                             ش مصعب بن عمیر السبعین كوم امبو اسوان   1754.25
29208032800857                                                      ش السماد شقھ 33 ـ اسوان 160070
29208012802853                                        اسوان ش الغازات منزل احمد اسماعیل       1400
29208012802152كوم امبو اسوان                          عزبھ المطحن عماره توفبق ابادیر مركز     1500

29207292800251استاد اسوان                             اسوان المدینھ الشبابیھ باسوان بجوار     1362.83
29207278800299اسوان                                         2ش المخبز من ش عباس فرید اسوان اول1500

29207252800657                                        اسوان ادفو اللدید اسوان                 2070.1
29207192800512                                        كوم امبو باریس 2000 شارع الصاغھ ـ اسوان 1200
29207182800671اسوان                                   المحمودیھ عماره 14 شقھ 12               1000
29207162800941جمال خضیرى الدور االرضى اول اسوان اسوان المدینھ الصناعیھ خلف محجر حماده عماره   1200

29207162800038اسوان                                   ادندان نصرالنوبھ                        2209.75
29207162800259شقھ 15                                  كوم امبو عماره الوحده السكنیھ عماره ب   1860.54

29207112800061                                        اسوان اطلس 22 ش عبد هللا یعقوب ش 19     1200
29207082800436                                        االلبان شارع ابوالقاسم كوم امبو اسوان   1500
29207062800219                                        اسوان ادفو ش حسن عبادى                  1650
29207052801217                                        ش احمد ماھر ح الوكیل اسوان              1200
29207022800046مدیریھ الشباب والریاضھ اسوان            ط السادات خلف بنزینھ التعاون            1000
29207012802318اسوان                                   الجزیره ـ نجع الجامع ـ اسوان ثان ـ      1400
29207012802199                                        كیما عزبھ المرشح ـ ثان أسوان ـ أسوان    1200
29206292800491                                        اسوان مدینھ ناصر عماره 28 شقھ 3         1000
29206202800676                                        الشیخ ھارون أول أسوان ـ اسوان           1200
29206152800041مركز اسوان                              ابو الریش قبلى بجوار محطھ ابو الریش     1500
29206142800451الحجاز                                  حى العقاد خلف التامین الصحى اعلى مخبز   1200
29206042800054                                        اسوان ادفو الرمادى قبلى ابوسعد          1250
29206012802036رباح اسوان                              اسوان مطلع المحمودیھ بجوار مسجد بالل بن 1200



29205302800332عرب كیما                                كوم امبو مركز كوم امبو اسوان            1500
29205172800092                                        قسطل شارع 32 مركز نصر النوبھ اسوان      1300
29205172800777                                        اسوان مول الجیش مدخل ب                  1400
29205160201151                                        اسوان شرق المحطھ بجوار مدرسھ مصطفى كامل 1250
29205132800596                                        اسوان شارع سعدزغلول بجوار فرن جیرو      1600
29205112800077                                        ادندان مركز نصر النوبھ اسوان            1700
29205112800671ع 164                                   اسوان تقسیم الوادى بجوار مسجد التقوى    1600

29205082700285                                        اول اسوان صحارى ع 49                    1759.84
29205062800054اسوان                                   اسوان ابو الریش قبلى نجع الشیخ على شریف 1300
29205062800038اسوان                                   ابو الریش قبلى نجع الشیخ على مركز اسوان 1300
29205032800939اسوان                                   المستعمره السكنیھ المحطھ محوالت االعقاب 1300
29205022801252ابناء نجح حمادى اسوان ت:0129955647      اسوان الحكروب شرق المطحن بجوار جمعیھ    1200
29205012802315كیما اسوان                              عماره 16ج شقھ 5 بالمدینھ السكنیھ لشركھ  1500

29205012801335                                        ش 11 السیل الریفى ـ ثان اسوان ـ اسوان   1368.48
29204252800631الثانویھ اسوان                          كورنیش النیل خلف مدرسھ احمد طھ حسین     1300
29204192800939                                        اسوان المحمودیھ معزور مجلع ع 2 شقھ 7    1700
29204172800223اسوان                                   ارض ابو شوك ش مسجد نور االسالم اول اسوان1400
29204102800951یوسف عمر موسى اسوان                     الحصایا ش مدرسھ المعلیمین عماره الحاج   2200
29204092800524                                        ش احمد حسین كوم امبو اسوان              1500
29204068800335اسوان                                   توشكى غرب ش 39 مركز نصر النوبھ          1100
29204042800035ت: 01100438782                          اسوان ابو الریش بحرى ـ نجع المقلھ       1500
29204012800596                                        اسوان ادفو ش المخالیف                   1500
29204012802106اسوان                                   الشیخ ھارون مساكن الجمعیھ شارع االدندانى1200

29204012802271                                        دراو ش مصر والسودان اسوان               1632.09
29203282800877                                        مستعمره الكامب بلوك 108 الخزان غرب اسوان2475
29203282800737اسوان                                   شرق محطھ السكھ الحدید ثاان اسوان        1500
29203252701416اسوان                                   المحمودیھ عمارات الرى والصرف ع 28 شقھ 230010

29203232800299                                        كوم امبو ش بورسعید اسوان                1619.87
29203232800205اسوان                                   الشماخیھ البصیلیھ بحرى ادفو             1403.29

29203222800754                                        سلوا بحرى ـ مركز كوم امبوم ـ اسوان      1200
29203202800294                                        الرمد الشرقى كوم امبو أسوان             1200
29203152800891فوزى                                    خلف عمارات التأمین االھلیھ عماره الحاج  1200
29203122701279اسوان ـ 01005508557                     صحارى عماره 59 مدخل أ شقھ 3 مركز اسوان  1200
29203122800552فرید اول اسوان                          اسوان 25 ش محمد نور قاسم من عباس        2000
29203052800436ت:01120755457                           جزیره اسوان ـ اول اسوان ـ اسوان         2000

29203032800251                                        الردیسیھ قبلى ش القضاء مركز ادفو اسوان  1773.92
29203032800693                                        اسوان جزیره اسوان                       2000
29203012802037                                        عزبھ العسكر ـ اول اسوان ـ اسوان         1200
29202192800235                                        اسوان كوم امبو االلبان                  1750

29202172800166اسوان                                   اسوان ادفو الكلح غرب عزبھ المصرى        1758.99
29202142101867شقھ 2 ت:01008688242                     اسوان طریق السادات عماره المقاولون العرب1200
29202122800858                                        ش 7 السیل الجدید ثان اسوان اسوان        1200
29202052800715أول أسوان ـ أسوان                       الصدافھ القدیمھ ـ خلف مسجد السكھ الحدید 1500
29202012802146                                        اسوان عماره الطیب علوب ش صالح الدین     1300
29201288800531                                        القنادلھ مركز ادفو اسوان                1600
29201242800138                                        اندان ش 9 مركز نصر النوبھ اسوان         1700
29201042801091                                          ش سعد زغلول فوق صیدلیھ االمل اسوان 1500250



29201022800641بالمحمودیھ اسوان                        شقھ 13 عماره 17 عمارات المھندسین        1790.03
29201012805335                                        الصداقھ القدیمھ التطبیقیین اسوان        1500
29201012800571                                        قسطل ش 11 مركز نصر النوبھ اسوان         1350

29201012805211اسوان                                   امتداد حى العقاد ع محمد خالد            1015.72
29201012800503                                        اسوان ابو الریش جزیره بھریف             1787.15

29112302800318الدور الخامس اسوان                      عمارات بحرى االستاد عماره 6 ب ش 9       2000
29112252800338                                        حى العقاد اسوان عماره 12 شقھ 8          1500
29112252800354                                        حى العقاد اسوان عماره 12 شقھ 8          1500
29112182800416اسوان                                   السیل الریفى ش 11 بجوار الشیخ محمود     1600
29112152800799اسوان                                   ش احمد ماھر عماره 296ـ2 امام باتا       1500
29112152700531                                        شارع االنصارى ـ مركز اسنا ـ االقصر      1050
29112142800073                                        الرمادى قبلى الرحماب اسوان              1600
29112012801493كوم امبو اسوان                          الرمد الغربى شارع المعھد االزھرى مركز   1800
29112012802759                                        اسوان طریق السادات خلف مكافحھ الجراد    1300
29111302701992اسوان                                   عزبھ شنوده بجوار بقالھ اشرف عطیھ        1750
29111242800694أسوان                                   السیل الجدید ـ عماره 38 شقھ 9           1500
29111232800751مركز اسوان اسوان                        ابو الریش قبلى حى صالح حرب ع 3          1350
29111202800926السیده زینب ـ اول اسوان ـ اسوان         اسوان خلف مساھمھ البحیره بجوار مسجد     1500
29111182800312                                        اسوان ـ ادفو ـ كلح الجبل                1500
29111162800197                                        اسوان ادفو خور الزفھ                    1400
29111142800492اول اسوان اسوان                         طریق السادات عمارات الوادى عماره 7 شقھ 12004

29111092402237                                        شارع ابو الھول سمالوط غرب المنیا        2439.1
29111092800739بجوار بقالھ محمود ربیع                  اسوان عزبھ الحدود خلف كلیھ الدراسات     1400
29111052800744                                        الناصریھ ـ ثان اسوان ـ اسوان            1200
29111022800537                                        اسوان ادفو كلح الكرنك                   1400
29110272800706اسوان                                   ش المطار ارض ابو شوك موبیلیھ قصر الشایب 1200
29110202800351                                        العطوانى ادفو اسوان                     1200
29110202800059                                        ابو الریش بحرى الملقطھ مركز اسوان اسوان 1500
29110162800531رعایھ الطفل اسوان                       شارع القطبى عماره أ شقھ 24 بجوار        1450
29110152800591                                        االحمدیھ مركز كوم امبو اسوان            1400
29110082701591المجتمع                                 كیما عزبھ المرشح شرق بجوار جمعیھ تنمیھ  1500
29110032701255                                 اسوان 9الشیخ ھارون مساكن الجمعیھ شارع مجاھد رقم1700

29110032800075                                        السلسلھ مركز كزم امبو اسوان             1345.4
29110012803311اسوان یسكن بمنزل والده                  عمارات الجزیره عماره 17 مدخل أ شقھ 8    1500
29109302801216                                        البركھ 29 شارع القاضى الجداوى اسوان     1450
29109142800714                                        البیاره ش المعبد كوم امبو اسوان         1300
29109142704928ا شقھ 7                                 اسوان المحمدیھ معزوز مجلع عماره 19 مدخل 1200
29109022800893اسوان                                   جبل تقوق بجوار مرشح المیاه اول اسوان    1200
29108292800511ت: 01018024721                          اسوان كوم امبو الرغامھ شرق              1858
29108272700316اسوان                                   المحمودیھ ع الرى والصرف ع 3 اول اسوان   1200
29108252801272مسجد طھ الزھراء                         اسوان السیل الجدیدش 8 منزل 100 بجوار    1500
29108242800138                                        اسوان ادفو الرمادى قبلى نجع ابو صادق    1200
29108242800936باہلل                                   اسوان ارض ابو شوك بجوار مقلھ العارف     1500
29108242800898ملھ اول اسوان                           اسوان شارع المحكمھ القدیمھ بجوار فندق   1500

29108172801123                                        الحكروب بجوار الثالجھ اسوان اسوان       1837.94
29108172800151                                        السیالھ ش 17 منزل37 نصرالنوبھ اسوان     1800
29108160103137                                        الشیخ ھارون كسرالحجر اسوان              1200



29108122800878                                        البصیلیھ الوسطى حاجر الزعیرات           1400
29108082800438                                        عمارات لوكس السبعین كوم امبو اسوان      1800
29108070102778                            ش 3 اسوان 26اسوان السد العالى غرب صحارى عماره       1500
29108062800571                                        اقلیت مركز كوم امبو اسوان               1000
29108052800735الكبیر اسوان                            كوم امبو ش بورسعید بجوار المسجد القبلى  1500
29108012800376اسوان                                   المضیف ش 19 مركز نصر النوبھ محافظھ      2000
29107152800655                                                        ش جامع االحمدیھ اسوان 153077
29107112800806غیار السیارات أسوان                     ش كسر الحجر محل اكسسوار نبیل عیاد لقطع  1100
29107092800171حسین اسوان                              قریھ دھمیت شارع 7 مدخل 38 عبد هللا حسنى 2000
29107072800867اسوان                                   اسوان ارض ابو شوك بجوار مسجد نور االسالم1200
29107022800475اول اسوان ـ اسوان ت:0972428175          اطلس ـ عماره 6 شقھ 6 اعلى نقابھ الصیادلھ1400
29107012801767                                        اسوان عزبھ النیل ش رقم 20 اسوان         1050

29107012801635                                        حى السبعین عمارات اللوكس كوم امبواسوان  1446.39
29107012802798                                        حى المھندسین بجوار المحمودیھ اسوان      2000
29106052800058اسوان                                   ابو الریش قبلى نجع المحمدیھ مركز اسوان  1500
29106042800271                                        الصعایده قبلى مركز ادفو اسوان           1250
29106012507455                                        الحصایا الشادر القدیم ش البسطھ اسوان    2200

29105302800079                                        ادفو ش خلف المستشفى اسوان               1992.18
29105292800989ناصر                                    اسوان السد العالى غرب محطھ بحوث بحیره   1488.91

29105262704233                                        اسوان عزبھ النسیھ ثان اسوان اسوان       1600
29105252800196ت: 01272661137                          السیل الریفى عزبھ االمبركاب ـ اسوان     2400
29105202800136                                        ابو الریش قبلى التجمع الجدید اسوان      1500
29105192801171النوبھ ـ اسوان                              41ش ابو سمبل تھجیر النوبھ ـ مركز نصر1085

29105122800194                                        اسوان ادفو النزل                        1367.9
29105018800735طریق السادات ـ اسوان                    امتداد حى العقاد عماره 44 شقھ 101       2155.9

29105012801527                                                 ش المطار ارض ابو شول باسوان 1200265
29104270200655خلف النیابھ العسكریھ ـ أول أسوان أسوان  حى أطلس ـ عماره الزراعھ 25 ـ شقھ 2      1345.4

29104232800754                                        اسوان ش بشیر بك حاره علوب اول اسوان     1500
29104212800171                                        ادفو قبلى الفقراء اسوان                 1386.6

29104152800575اسوان اسوان                                 شارع السماد بجوار شركھ النجار ثان 140046
29104112800459الشھید عبد المنعم ریاض                  اسوان الشیخ ھارون شارع السیل الریفى ش   1500
29104092800031                                        التقسیمات مركز ابو سمبل اسوان           1500
29104072800647                                        السیل الریفى ش 6 اسوان                  1700
29104052800233                                        ش الجمھوریھ مركز كوم امبو اسوان         1350
29103302800114                                        العراجین مركز ادفو محافظھ اسوان         1100
29103202800915مصر للتامین                             اسوان اول اسوان شارع ابطال التحریر عماره1500
29103172800958                                        السیل الریفى شارع 8 ثان اسوان           1400
29103112800495                                        اسوان ارض الجمیلى ش عسقالنى             1200

29103118800667                                        اطلس عماره 44 شقھ 14 اول اسوان اسوان    1357.33
29103102700859اسوان ت :01128946776                    عمارات التامین االھلیھ عماره 10 شقھ 201 1700
29103102801116                                        ش شرق البندارى ش الشھید عبد القادر محمد 1200
29103022801069التعلیمیھ عماره عبد الحمید اسوان        ادفو ش عبد الحمید عقل بجوار االداره     1300

29103022800518                                        الصعایده قبلى مركز ادفو اسوان           1254.35
29102272800576                                        اسوان ش المطار بجوار فرن الشیخ بھلول    1700
29102263400077الناصر من المطبعھ اسوان ت:01114010794   بوالق الدكرور صفط اللبن الجیزه ش جمال عب1600
29102202801036اسوان ـ اسوان                           مستعمره السكھ الحدید شرق المحطھ ثان     1400
29102152800416                                        ش المراد ب بجوار محالت ابو عمرو اسوان   1700



29102142602501                                        مدرسھ الناصریھ ع دنان اسوان             1015.72
29102102800717                                        صیدلیھ منیا السبعین كوم امبو اسوان      2103.21
29102042800739                                        الحكروب شرق الثالجھ ثان اسوان ـ اسوان   1182.15

29102022700151الجدید بجوار فرن المطعنى اسوان                ش على المغربى المتفرع من الشارع 150046
29102012801617                                        الجزیره نجع الجامع اسوان                1500
29101302800197                                        الكلح غرب القاره مركز ادفو اسوان        2000

29101222800056بجوار المسجد ت : 4460438                اسوان ابو الریش قبلى نجع الشیخ على      1681.95
29101212800635المشرفھ القدیمھ خلف مكتب الشئون         اسوان شارع محمد حسن الشیخ ھارون خلف     1300
29101202800114اول اسوان اسوان                         المحمودیھ عمارات الرى والصرف ع 14 شقھ 140024
29101132704619                                        الكوبانیھ اسوان                         1500

29101122800211                                        توماس وعافیھ مركز نصر النوبھ اسوان      1021.87
29101082800972                                        وادى عبادى مركز ادفو اسوان              1400
29101062801468                                                  شارع فرغل الشیخ ھارون اسوان 130018
29101062801417اسوان ت: 01111279578                    كیما مساكن السد العالى عماره 8 شقھ 5 أ  1200
29101052800072أسوان                                   االعقاب ـ نجع الدیسھ ـ مركز أسوان       1300
29101012806353                                        كوبرى الناصریھ بلوك 480 اسوان           1500

29101012803737                                        قریھ السالم مركز كوم امبو اسوان         1370.29
29012272800089                                        الرمادى قبلى نجع مشالى ادفو اسوان       1194.9

29012272800216                                        خور عواضھ شارع 3 اسوان                  1400
29012192800215                                        شارع الحجاجات مركز ادفو اسوان           1029.24

29012172800421اسوان ت:01111786034                     عماره 120 شقھ 12 الصداقھ الجدیده        1450
29012162800873                                        كیما عزبھ الحدود بجوار مركز شباب الحدود 1600
29011222800553اسوان                                   اسوان الخزان الكامب فیال 60             1400
29011202800891                                                           26ش مصطفى منصور اسوان1500

29011182801071                                        الجزیره نجع الجامع ثان اسوان ـ اسوان    2385.58
29011092800416ثان اسوان ـ اسوان                       كیما ـ التملیك الجدید ـ ع 1 ـ شقھ 20    1600
29011052800537اسوان                                   صحارى عمارات التنمیھ عماره 14 شقھ 6     1500
29011042801152                                        ش الصیاد ارض الجمیل اسوان               1600

29010312800513اسوان                                   الحصایا بجوار جمعیھ الحصایا االجتماعیھ  1358.2
29010232800539                                                          19ش كورنیش النیل اسوان1514
29010162800099                                        اسوان نصر النوبھ توشكى غرب ش 39         1500
29010162800668ت : 01200043727                           جمعیھ االیمان المسیحى ش البركھ اسوان 13005
29010122800436                             01156594371الحصایا ـ ثان اسوان ـ اسوان             1500
29010072800219                                        شارع احمد الشرقاوى بالكروم بحرى         1800
29010032800917                                        بالنھ ثان ش 113 مركز نصر النوبھ اسوان   2000
29010028800457شقھ 6 بجوار مسجد السالم اسوان           اسوان المحمودیھ عماره 24 الدور الثالث   1100
29010012802654                                        الشونھ 23 ش احمد ماھر اسوان             1500
29010012802492                                        منشیھ النوبى شارع االسناوى اول اسوان    1500
29010012804215ب                                       اسوان عمارات التطبیقیین ع 18 شقھ مدخل   1200

29010012803928                                        الطویسھ ـ مركز دراو ـ اسوان             1052.75
29009298800191                                        الطوناب مركز ادفو اسوان                 1300
29009252800472                                        عرب كیما مركز كوم امبو ـ اسوان          2000
29009252801053اسوان ت:011597084716                    الكوبانیھ بجوار مركز شباب الكوبانیھ     1200
29009232800115اسوان                                   ابو الریش قبلى نجع الشیخ على مركز اسوان 1500
29009222800699                                        اسوان كوم امبو السبعین بجوار االسعاف    1500
29009202800099                                        نصر النوبھ بالنھ اول شارع 53            1300
29009192800737عفیفى اسوان                             ش سوق الخمیس القدیم بجوار مخزن رسمى     1518



29009192800117اسوان                                   كیما شرق عمارات التملیك القدیم عماره 3  1600
29009182800771                                        الفؤادیھ مركز كوم امبو محافظھ اسوان     1200
29009182800097                                        ادفو طریق الشیخ محمود قھوه البدرى       1400
29009162800121اسوان ت:01114573804                     العمارات السكنیھ بالدیوان نصر النوبھ    1250
29009162800651                                        اسوان كوم امبو الكاجوج                  2000
29009162800902                                        ش التامین الصحى خلف جراج ترافكو اسوان   1600
29009152104011                                        اسوان الحصایا خلف مستعمره السكھ الحدید  1500
29009122800799اسوان                                   ش عباس فرید عماره 59 الدور االول علوى   1400
29009050201011                                        الردیسیھ بحرى الفوزه مركز ادفو اسوان    1300

29009022800643                                        كوم امبو قریھ سلوا قبلى اسوان           1578.35
29009012803466اسوان                                                 ش السماد شقھ 30 الحصایا 150070
29009012803172اول اسوان اسوان                         صحارى عمارات تنمیھ بحیره السد العالى    1350
29009012802991                                        ش الشیخ صالح اول اسوان اسوان            1500
29008302800472                                        ش البركھ عماره اللبودى شقھ11            1500
29008272800456                                        اسوان الشیخ ھارون شارع عبد المطلب       1400

29008232800801                                        االسكان الغربى كوم امبو اسوان           1144.56
29008212800651اسوان                                   السیل الریفى بجوار جمعیھ ارمنت ثان      1500

29008162800639مسجدبخیت اسوان                          المحمودیھ بجوار عمارات التعاونیات خلف   2272.4
29008132800375                                        الجزیره العمارات عماره11 ثان اسوان اسوان1400
29008072700198                                        كیما عمارات السد العالى عماره 7 اسوان   1700
29008022800671رقم 1 ـ اسوان                           اسوان الشیخ ھارون امام برج عمر الفاروق  1300
29008012803095الشیخ عامر                              دراو مركز دراو اسوان                    2100
29007272800298اسوان                                   الحكروب كبرى اسامھ بجوار منزل الشیبانى  1600
29007242600073اسوان ـ اسوان ت:01001569600             مستعمره السكھ الحدید بالجزیره ـ ثان     1400
29007152802351عبد الصبور ـ اسوان                      السیل الریفى ـ ش 6 بجوار بقالھ عادل     1700
29007132800352                                        اسوان حى العقاد ع 11 ش 21 شرق االستاد   1800

29007122800249                                        ادفو الطوناب اسوان                      1957.8
29007072801311                                        اسوان الشیخ ھارون                       1700
29007072800153                                        عنبیھ مركز نصر النوبھ اسوان             1400
29007042800256                                        اسوان المحمودیھ عماره 18 شقھ 8          1350

29006192800061                                        اسوان المحمودیھ عماره4 رى وصرف          2386.25
29006172800111                                        اسوان ادفو شارع التحریر                 1300
29006162800296                                        السباعیھ غرب مركز ادفو اسوان            1250
29006122800455                                        الكاجوج مركز كوم امبو اسوان             1500
29006102801471التلیفونات أسوان                        الحصایا رملھ الخطیب بجوار ش ورشھ        1200
29006092800978أول أسوان ـ أسوان                       المحمودیھ عمارات رى وصرف عماره 9 الدور8 1100
29006052800771الجمعیھ االستھالكیھ اول اسوان ـ اسوان   الشیخ ھارون ـ ش عبد المطلب ـ بجوار      1500
29006042800136                                        عنیبھ ش 31 مركز نصر النوبھ أسوان        1200
29006012800875                                        اسوان طریق الخزان خلف الجراد            1500

29005262702821الدور الخامس شقھ 1 اسوان                اطلس عماره تنمیھ بحیره السدالعالى ع 18  1121.46
29005092800424عماره 7 اسوان                           الرمد الغربى مساكن شركھ وادى كوم امبو   1575.79

29005032801138العوام                                  اسوان الحكروب كوبرى اسامھ ش الزبیر بن   1088.6
29005032800689اول اسوان رقم 103                       اسوان البركھ شارع النبقھ البركھ         1200
29005012801611                                                     11ش قریش بك اول اسوان اسوان1500
29004222800034                                        اسوان ابو الریش بحرى الملقطھ            1500
29004128800268                                        حى العقاد اول اسوان اسوان               1500
29004082800438                                        المحمودیھ عماره 29 ب اول اسوان اسوان    2000



29004072800057                                        عنیبھ مركز نصر النوبھ اسوان             1250
29004012800392اول اسوان اسوان                         المحمودیھ عماره 13 مدخل أ شقھ 10 الدور 15005
29003312800517موتون ت:01278561777                     اسوان اطلس مكتبھ المنأس بجوار الفكھانى  1000
29003292800299اسوان                                   وادى الصعایده قریھ عمرو بن العاص ادفو   1200

29003232800397اسوان                                   اول اسوان الشیخ ھارون ع 3 أ             2386.87
29003202800813                                        شارع المحكمھ القدیمھ اول اسوان ـ اسوان  1500
29003182700418                                        مستعمره كیما غرب ع 36 د شقھ 2 اسوان     1500
29003152800035أسوان                                   بالنھ اول ـ ش 15 مركز نصر النوبھ ـ      1500

29003092800081                                        السباعیھ غرب مركز ادفو اسوان            1627.25
29003052801158بجوار بقالھ محى الحبالوى                اسوان السیل الریفى شرق معسكرالشباب      1750
29003052801298                                        صحارى ب 73 شقھ 4 السكن االدارى اسوان    1200
29003022800297شقھ 5 ب                                 اسوان كیما عمارات السد العالى عماره 1   1500
29003012801384                                        الرمد الشرقى مركز كوم امبو اسوان        1200
29002242800925                                        الحصایا اسوان                           1400
29002212800432                                        المدینھ الصناعیھ مطلع المحمودیھ         1200
29002202801031                                        شارع عباس فرید اول اسوان اسوان          1200
29002182800076اسوان                                   ابو الریش قبلى نجع الخال صاب مركز اسوان 1500
29002152800691                                        الطویسھ مركز دراو اسوان                 1500
29002142800413االرضى                                  اسوان ش عمرالمقاول عماره شمت الدور      1500

29002132800113اسوان                                   ابوسمبل التھجیر ش 51 مركز نصر النوبھ    2071.91
29001272800435اسوان                                   الردیسیھ شرق مكتب برید وادى الردیسیھ    1500
29001238800604اسوان                                   ش السماد خلف المدینھ الجماعیھ للبنات    1500

29001112800897                                        سلوا بحرى مركز كوم امبو اسوان           1044.1
29001102801275اسوان                                        ش خلیفھ الجندى متفرع من االحمدیھ 140016

29001012729338                                        محكمھ اسوان اداره السجل العینى ـ اسوان  2034.54
29001012806171                                               ش الشنقراب ـ حاره جادو ـ اسوان 1055.7518

29001012800679بلوك 3 شقھ 2 اسوان                      اسوان السد العالى شرق مستعمره 9 اسمنت   1700
29001012805751عماره4 شقھ 1 اسوان                      طریق السادات حى خالد بن الولید          2500
29001012806138                                                         ش ابراھیم حمدو اسوان 140013
29001012801071                                        توشكى غرب م نصر النوبھ اسوان            1500
29001012806413اسوان                                   اسوان شارع سعد باشا الحصایا رملھ الخطیب 1500
28912252800438اسوان اسوان                             بجوار مسجد الحسن والحسین عزبھ العسكر    1500
28912152800511عماره عبده فخرانى اسوان                 بركھ الدماس خلف مدرسھ العروبھ           1300
28912092800959عماره الحاج عبد الحمید أسوان            الحصایا أمام معسكر الشباب فرن فوزى      1500

28912072800731اسوان                                   كوم امبو السبعین اعلى قھوه المرور       2074.84
28912072800472                                        اسوان الحصایا خلف معسكر الشباب          1394.27

28912062800113                                        اسوان236ش سعد زغلول اعلى صیدلیھ االمل   1200
28912052800077                                        بالنھ ثانى مركز نصر النوبھ اسوان        1500

28912032801212                                                            82ش عباس فرید باسوان2009.13
28911282800576                       اسوان(مركز رفعت )للمراسلھ 112 ش المدینھ الصناعیھ القدیمھ 2000
28911272800772نقابھ االطباء اسوان                     عماره الزھور رقم 3 الدور الثانى بجوار   1400
28911202800571                                        العوضالب مركز ادفو محافظھ اسوان         1100
28911152800477                                            ش الراھبات السبعین كوم امبو اسوان 100028
28911108800818ت 01111809091                           ش سعد زغلول عماره ضوى بدر الدور االول   1500
28911102800859                                        ش المرداب ع مرزوق اسوان                 1500
28911012802518الطرق والنقل اسوان ت:01155346468        مبنى محافظھ اسوان الدور الثالث بمدریھ   1600
28910292800837اسوان                                   ش كسر الحجر عماره المطاحن اسوان اول     1000



28910262800417اسوان                                   كیما عزبھ النھضھ بجوار مشروع الصرف الصحي2400
28910232800234أسوان                                   العوضالب ـ أدفو بحرى ـ مركز أدفو        1123.3

28910202800337                                        كوم امبو المربعات شارع موسى             1200
28910172800728االعدادیھ بنات ش عبد العال ع مكرم سیفین السیل الجدید خلف مدرسھ عزیز ابراھیم     1050.59

28910082801342                                        اطلس بجوار نادى اسوان الریاضى اسوان     1277
28910022800495الولید                                  اسوان كوم امبو الرغامھ غرب ش خالد بن    1400

28910012804131                                اسوان 13طریق الخزان عمارات المقاولون العرب ع 3 ش1931.09
28909302800034                                        اسوان االعقاب بحرى مساكن السكھ الحدید   1855.94

28909252800992                                        دار السالم النوبیھ دراو اسوان           1900
28909182800141                                        بالنھ ثان شارع 111 نصر النوبھ اسوان     1997.7

28909152800774                                        الشیخ ھارون اول اسوان اسوان             1413
28909092801237اسوان                                   مدینھ الصالحین بجوار عماره الضرائب      2370.01
28909090300273الوارث الدور الرابع علوى شقھ 15 یمین    اسوان اطلس خلف معھد االورام ع قاسم عبد  1358.71

28909082800275                                        اسوان غرب سھیل قبلى اول اسوان           1500
28909062800716االسالمیھ                               اسوان الشیخ ھارون خلف كلیھ الدراسات     2000
28909022800179                                        توشكى غرب ش 1 نصر النوبھ اسوان          1250
28909012801606فاروق صالح الدور 3 ـ أسوان              حى العقاد بجوار االستاد عماره الحاج     2000
28909012802319                                        اسوان السیل الریفى شرق مستشفى الصدر     1500
28908302800135مركز ادفو أسوان                         ش 23 یولیو العمارات السكنیھ             1500

28908302800089حسین خلف مستشفى الصدر                   اسوان ادفو الكروم بحرى ش ابراھیم        1665.5
28908272800518                                        مساكن السكھ الحدید البحرى كوم امبو اسوان1600
28908252800597                                 شقھ 6 4اسوان اسكام منخفض التكالیف بالجیزه عماره2169
28908232800175الجالء الجدیده                          الكروم بحرى شارع 23 یولیو امام مدرسھ    1200
28908172800073                                        ش نوفل خلیل ادفو اسوان                  1600

28908162800571                                        اسوان صحارى الزالزل عماره 5 شقھ3        1900.36
28908152801219ع 16 ش 5 اسوان                          صحارى عمارات تنمیھ بحیره السد العالى    1350
28908132801131                                        السیل الجدید بجوار كنیسھ مارمرقس        1400
28908102801013اسوان                                   الشیخ ھارون ش الشیخ سید السودانى اول    1100
28908102801234                                        الحصایا ثان اسوان اسوان                 2000

28908062801139اول اسوان ـ اسوان                                ش فرق االمن بجوار فندق االمین 2298.264
28908052801742كوم امبو ـ اسوان                        السبعین من كامل بجوار مصنع الملكھ       1808.41

28908052802013                                        السیل الریفى شرق كلیھ التربیھ ثان اسوان 1800
28908020100971                                        الفوزه مركز ادفو محافظھ اسوان           1200
28908012801197                                        الصعایده قبلى مركز ادفو اسوان           1000
28908012800212اسوان                                   قریھ غرب اسوان نجع الجرانیس مركز اسوان  1500

28908012802835اسوان                                   ابو سمبل السیاحیھ مركز ابو سمبل         1616.4
28908012802495جالل                                    اسوان الشیخ ھارون شارع السبیل عماره حامد1400
28908012802479عماره مكى الدور 3 علوى شقھ 7 اسوان      التأمین ش نیابھ المرور بجوار مسجد التقوى1500

28907252801066اسوان                                        86ش عباس فرید ع محمد القاضى المحامى2076.55
28907212800253                                        كوم امبو المحطھ ش رقم 1                 1469

28907172700994                                        المدینھ السكنیھ بمصنع سكر ادفو اسوان    1095.47
28907152800437اول اسوان ـ اسوان                                65ش میخائیل الصراف حاره الجمیلى1000

28907152500158الجامعھ العمالیھ ت : 01110796582        اسوان طریق السادات حى الشروق امام       2208.06
28907152800305التعلیمى باسوان                         عماره عاشور حسین امام مشرحھ المستشفى    1200
28906232800032اسوان                                   الخطاره ـ نجع المقلھ ـ اسوان            1600
28906202800836                                        المحمودیھ عماره 34 شقھ 2 مدخل ب اسوان   1400

28906202801034بجوار قسم ثان حور عواضھ أسوان           السیل الریفى بجوار الشئون االجتماعیھ    1416.15



28906132800248                                        اسوان ادفو البصیلیھ بحرى المعماریھ      1629.77
28906042801024                                        اسوان شارع السماد خلف مركز شباب الحصایا 2000

28906032800968معسكر الوقود                            اسوان السیل الریفى ش 3 بجرى بجوار       1006.62
28906022700175                                        سوق الخمیس القدیم اول أسوان أسوان       1400
28905252800636ت:01112135250                           اسوان الخزان شرق 39شارع العمال          1500
28905222800399                                        االسكان الغربى مركز كوم امبو اسوان      1500
28905182800234                                        ارض محمد البراجیل ـ مركز اوسیم ـ الجیزه 1100
28905052800291اسوان                                   كیما مستعمره السدالعالى ع 4 ثان اسوان   1600
28905012600036                                        السیل الجدید قسم ثان بجوار ع36 اسوان    1500
28904262800565اسوان                                   السیل الجدید امام عماره 34 ثان اسوان    1500

28904202800035اسوان                                   المحمودیھ عمارات الرى والصرف ع14 شقھ24  1016.13
28904192800376اسوان                                   الشیخ ھارون مساكن الجمعیھ ش فرغل اول    1300

28904172800612اسوان                                   قریھ ابو سمبل ش 61 مرز كفر نصر النوبھ   1035.75
28904122800034                                        اسوان غرب اسوان نجع المداب              2400

28904012401291                                        طوخ مركز دیرمواس المنیا                 2299.27
28903302800494سمبل اسوان                              ابو سمبل التھجیر بجوار مركز شباب ابو    2103.82
28903212800525اسوان                                      ش السماد بجوار مركز التدریب المھنى 1439.3714

28903182801076ت:01100909079                           خزان اسوان الكرور اول اسوان اسوان       1500
28903162800081اسوان                                   اسوان نصر النوبھ توشكى شرق              1470.5

28903072800791                                        ابو سمبل التھجیر نصر النوبھ اسوان       2396
28903012801918الناصرى دور 3                           اسوان شارع القاضى جداوى اعلى الحزب      1500
28902172800059                                        الخطاره خلف بنك التنمیھ الزراعى اسوان   1200
28902152800958حلمى اسكندر                             اسوان كیما عزبھ المرشح بجوار سوبر ماركت 1500
28902142800097                                        اسوان مركز ادفو ش مدرسھ الجالء القدیمھ  1500
28902092800759اول اسوان                               المدینھ الصناعیھ بجوار مسجد الصالحین    1200
28902052801035شقھ8 ـ أسوان                            المحمودیھ ـ عمارات المھندسین ـ ع 34 أ   1400
28902012800435                                        اسوان ادفو بحرى الكشاف                  1100
28902012802152نقابھ الصیادلھ اسوان                    اسوان حى اطلس عماره 6 شقھ 6 اعلى        1400
28901252800576                                        مساكن شركھ السكر مركز كوم امبو اسوان    1100

28901242800781منزل احمد رفاعى ابو اشرف اسوان          اسوان الناصریھ الوسطى بجوار جمعیھ القرنھ2310.85
28901222800032اسوان                                   اسوان مركز نصر النوبھ وبالنھ اول شارع 1 1500
28901092800931                                                    ش السماد عماره كثرى اسوان 140056
28901092800965اسوان                                   المحمودیھ عمارات الرى والصرف ع 25       1500
28901052801535اسوان                                   مدینھ كالبشھ شارع 29 مركز نصر النوبھ    1600
28901012808472                                        الشیخ عامر ـ مركز دراو ـ أسوان          2000
28901012800072                                        ابو الریش بحر الملقطھ مركز اسوان اسوان  1500
28901012800811                                        اسوان الكوبانیھ نجح البسطاوى اسوان      1600

28901012806615التعاونیھ ش االدندانى سابقاش محمدصالح   اسوان الشیخ ھارون مساكن الجمعیھ         1025.08
28812172703836ابراھیم الدسوقى                         اسوان ـ السیل الریفى ـ بجوار ساحھ       2150
28812152800941أسوان                                   الحصایا ـ رملھ الخطیب ـ ثان أسوان       2000
28812152800673                                        العدوه مركز ادفو اسوان                  1200

28812098800913                                        النفق برج عمر الفاروق شقھ 42 اسوان      2118.25
28812032800939                                        السیل الجدید ع 58 شقھ 8 ـاسوان          1262.53

28811282800512اسوان                                   كوم امبو البیاره عزبھ النیل ش رقم 20    1500
28811272800859                                        الشیخ ھارون اول اسوان اسوان             2000
28811242800714                                        مستعمره كیما غرب عماره30 شقھ10 اسوان    2450

28811202801238ت:01125529038                           كوم امبو اقلیت أسوان                    2101.31



28811072801273الناصریھ ثان اسوان                      اسوان الناصریھ الوسطى بجوار جامع        2340
28811072801354                                        اسوان عمارات النفق عماره 3 شقھ 5        1600

28811032800053شرف                                     اسوان ابو الریش قبلى نجع الشیخ على      1358.2
28811012707553ثان اسوان اسوان                         اسوان شارع السماد عماره المطاحن         1500
28810242801307الدور االول علوى منزل د محمد یوسف دیاب  ادفو شارع التحریر عماره یوسف عبد الكریم 2189

28810222600101اسوان اسوان                             السیل الجدید بجوار عماره 36 ثان         1378.71
28810202800154                                        كالبشھ شارع 31 مركز نصر النوبھ اسوان    1400

28810202800219                                        اسوان ادفو ش كورنیش النیل الشحاتاب      1292.34
28810152800174                                        شارع كوبرى النیل الكروم بحرى اركز ادفو  1420.76

28810082800872                                        اسوان الصداقھ الجدیده عماره 5 شقھ 1     1450
28810042800934الشافعى اسوان                           الشیخ ھارون عماره 8 اتوبیس ش االمام     1617.24

28810022800083                                        ش 1 قسطل اسوان نصر النوبھ               1889.1
28810012800557                                        شارع الشھید عادل لكلوك مركز ادفو اسوان  1400
28810018800796اسوان                                      ش احمد ماھر بجوار مسجد زین العابدن 130023
28810012800239                                        بھریف بحرى ـ نجع الرأس ـ اسوان          1400

28810012706798نجع حمادى ـ قنا                         ھو ـ مساكن محطھ محوالت نجع حمادى ـ مركز 1135.6
28809102800914                                        الكلح شرق نجع الشھیدـ مركز ادفو ـ أسوان 1200
28809102800353                                        بالنھ ش 43 مركز نصر النوبھ اسوان        2150
28809012801792                                        البرادیس مركز كوم امبو اسوان            1830

28808282800716                                        السالم مركز كوم امبو اسوان              1575.79
28808272800131                                        الحجز القبلى المحامید مركز ادفو اسوان   1350

28808202802128                                        اسوان السیل الجدید بجوار جمعیھ سوھاج    1250.67
28808152700477                                        اسوان طریق الخزان حى خالد بن الولید     2400
28808062800171اسوان                                   حى العقاد عمارات الخزان اول اسوان       1500

28807282801091                                        المحمودیھ عماره 35 شقھ 10 اسوان         1490.5
28807272800258طیور الجنھ اسوان                        عزبھ المرشح بكیما بجوار سوبر ماركت      1500
28807162800813اسوان                                   شقھ 10 عماره 16 حى العقاد اول اسوان     1500
28807152800556اسوان                                   اسوان فتح هللا سعید كریم للمحاماه       1500
28807142800507                                        اسوان میدان المحطھ بیتزا بیتى           1150
28807112800774                                        شارع السماد بجوار صیدلھ زمزم            1600
28807072800237اسوان ـ 0973410209                      السباعیھ غرب ـ ش المورده ـ مركز ادفو    1500

28807031501578                                        الحنفى الكبرى مركز البرلس كفر الشیخ     2401.65
28807012800157اول اسوان ـ اسوان                       السد العالى شرق مساكن السكھ الحدید      1500
28806262801357                                        اسوان مركزنصرالنوبھ ابوسنبل التھجیر     1350
28806132800898                                        خلف الجراد اول اسوان ـ اسوان            1800

28806122800237                                        الردیسیھ بحرى خور الزق مركز ادفو اسوان  1393.69
28806122800041اسماعیل الضبع اسوان                     اسوان الشنقراب ش مصطفى جابر منزل        2073.06
28806102800605                                        السبیل قبلى مركز كوم امبو اسوان         1592.45

28806072800192الثالث                                  الصداقھ الجدیده عماره 217 شقھ 11 الدور  1900
28806042800091                                        الردیسیھ قبلى مركز ادفو اسوان           1358.43

28805292800979                                      ..اسوان الحكروب كوبرى الثالجھ اسوان       1500
28805232800856اسوان                                   المحمودیھ عمارات الرى والصرف ع 53 ب     1300
28805182800272المیدان ثان اسوان ـ اسوان               جمعیھ ابناء الحكماب بجوار بقالھ زھره    1500

28805152801151                                        دار السالم مكتب برید دار السالم         1575.79
28805082800518                                        عزبھ العرب بالعباسیھ كوم امبو           1051.59

28804162800792اسوان                                       1ش بدوى الحكروب بجوار كوبرى اطلس ثان1500
28804012800115                                        اسوان ابو الریس بحرى نجع الخطاره        1382.85



28803282801079                                        االحمدیھ كوم امبو اسوان                 1330.93
28803222800651                                        قسطل مركز نصر النوبھ اسوان              1548.68
28803192801061ت:01147223870                           خور عواضھ ش 7 بلوك 149 ثان اسوان        1464.98

28803152800798اسوان                                   اسوان قریھ جبل توفیق بجوار مسجد العتیق  1400
28803122800971                                              16ش خلیفھ الجندى من االحمدیھ اسوان1563.4

28803062800195                                        ش مصطفى حامد حمید مركز ادفو اسوان       1500
28803012801531                                        الفؤادیھ كوم امبو اسوان                 1200
28803012800411                                        اسوان نصر النوبھ ادندان اسوان           1500
28802242800197                                        ادفو شارع مجلس المدینھ اسوان            1100
28802202801298                                        اسوان مدینھ ناصرعماره 28 شقھ 3          1000
28802032800178                                        اسوان ادفو حاجر البصیلیھ الوسطى         1500
28802032800691اسوان ـ اسوان                           خلف طریق السادات تقسیم خلف الجراد اول   2000
28802012802506االسعاف اسوان                           الكرور خزان شرق نجع الكشاشاب بجوار جمعیھ1200
28801312800096                                        اسوان مركز ادفو ش ش زیدان الحجاجاب      1250

28801292800361امام نادى الشبان المسحیین شقھ 1         طریق السادات العقاد عماره محمد فتحى     2587.09
28801272800799                                        اطلس ع لبیب المحامى الدور4 اسوان        1400
28801222800399                                           ش ھمیمى الجبالوى اول اسوان ـ اسوان 140045
28801212800854الجامعى                                 اسوان البشاریھ بجوار المستشفى التعلیمى  1500
28801122800359                                        العطوانى مركز ادفو اسوان                1800

28801112800393                                        ساحل الخولى مركز ادفو اسوان             1286.91
28801092801614                                        اسوان كوم امبو فارس                     1445.93

28801052801794                                        توشكى غرب ش 35 م نصر النوبھ اسوان       1200
28801022800211                                        عنیبھ شارع 29 مركز نصر النوبھ أسوان     2000
28801012803875                                        ش القاضى الجداوى باسوان                 1400
28801012800311                                        ابو الریش قبلى نجع الشیخ على مركز اسوان 1400
28801012800582                                        بھریف مركز اسوان اسوان                  1600

28712222800744عماره اللواء محمد سلیمان اسوان          اسوان شرق المحطھ شارع سعد باشا رقم 24   1575.96
28712012802817اسوان                                   الصداقھ الجدیده عماره 393 شقھ 8         1400
28711282800917                                          شارع عبد السالم الناظر بك اول اسوان 130057

28711242800299                                        ادفو قبلى النخل اسوان                   1473.24
28711232800096                                        بركھ الدماس بجوار فرن العبودى اسوان     1200

28711222801248                                        دار السالم نصر النوبھ اسوان             1347.58
28711152801431اسوان                                   كیما عمارات السد العالى عماره 27 شقھ 3ب 2200
28711132800196                                        نصر النوبھ بالنھ اول ش 11 اسوان         1500
28710222800431                                        االحمدیھ كوم امبو اسوان                 1400

28710212800077اسوان                                   ابو الیش قبلى نجع الخال صاب مركز اسوان  1653.99
28710152700272                                        النجوع مركز فرشوط قنا                   1154.85

28709300112221اسوان اسوان الجدیده                     مركز نصر النوبھ مكتب برید قریھ عنیبھ    1323
28709282703496اول اسوان ـ اسوان                       شارع كسر الحجر محطھ االتوبیس            1112.29

28709272700936ت:01220150208 عماره 12                  اسوان مركز اسوان حى خالد بن الولید      1000
28709190103034تادرس                                   المسلھ خلف مستشفى الحمیات بجوار مجلع    1700
28709102800111                                        حى 6 اكتوبر مركز ابو سمبل               2000

28709022800544االذاعھ والتلیفزیون ش ابو النصر منزل 1  اسوان مدینھ اسوان الشیخ ھارون مطلع      1102.75
28709012802913بجوار مسجد التقوى واالیمان ع 17         اسوان المدینھ الصناعیھ خلف المسلھ       1500
28708122800073                                        بالنھ اول مركز النوبھ اسوان             2000

28708082801292جرجس اسوان                              السیل الجدید ش السوق بجوار صیدلیھ       2259.66
28707172800353                                        السیل الجدید عماره الحاج فوزى اسوان     1800



28706272800125                                        توماس و عافیھ م نصر النوبھ اسوان        1549.69
28706262800186ت 01153388274                           ادفو قریھ الخرازه اسوان                 1400
28706202501325محافظھ اسیوط                            ش العادل برج القدس الدور 6 شقھ 604      2000

28706192800167                                        توشكى غرب شارع 65 مركز نصر النوبھ اسوان 2084.48
28706032800756                                        اسوان الحصایا ش احمد فھمى عماره 113     1600

28706012801985                                        اسوان كوم امبوالمحطھ شارع 5 عماره 55    1497.06
28705152800648                                        مركز اسوان ابو الریش قبلى نجع الحجعالب  1383.7

28705048800555اسوان                                   ش احمد ماھر بجوار مسجدزین العابدین      1400
28705012801415اسوان اسوان                             المحمودیھ معزوز مجلع ع 15 شقھ 10 اول    1600
28704302800157بجوار محطھ المحوالت ـ ثان اسوان         اسوان ـ السیل الجدید ـ عماره جرجس بھیج  1400

28704262800124اسوان اسوان                             السد العالى شرق عزبھ المقاولون العرب اول1306.11
28704182800492                                             56ش شندى عماره بدر عامر شقھ 3 اسوان1090
28704042800832الترجمان شقھ8 اسوان                     شارع بیومى السید عماره صادق ابراھیم     1200
28703302800819                                        الحصایا رملھ الخطیب ثان اسوان اسوان     1500
28703292702872جمعیھ الزیداب اسوان ت : 01110170499     السیل الجدید بجوار محطھ المحوالت بجوار  1500
28703152801013                                        منیحھ مركز كوم امبو اسوان               1600

28703072801411                                        اسوان ـ ش المدارس ـ خلف مكتب الصحھ      1054.03
28703062800352عابداسوان                               السیل الریفى بجوار مدرسھ الشھید شوقى    1500
28702222800552الشیخ محمود اسوان                       السید الریفى ش 11 بجوار                 1400

28702182800082                                        الحصایا رملھ الخطیب ثان اسوان اسوان     1537.1
28702172800718شقھ 1اسوان ت:01227761357                المحمودیھ عمارات ابناء سوھاج عماره 10   1750
28702152801416                                        ش السیده نفیسھ بجوار صیدلیھ الفادى اسوان1600
28702090103415حسین اسوان ت: 01095523559               مدینھ ناصر بجوار فندق صن ستى عماره فؤاد 1600
28702011407862                                        اسوان شارع البركھ منزل 11               1400
28701302800239بجوار فرن سعید كوم امبو اسوان           االلبان عماره دكتور یاسر عبد العاطى     1200
28701182700715اسوان ت:01025329669                     الخزان غرب عزبھ محمد عثمان عائلھ عبودى  1200
28701102801605                                        المحمودیھ عماره 66 مدخل ب شقھ 12        1500
28701012803951                                        سلوا بحرى كوم امبو اسوان                1500
28612012802537اسوان                                   الحكروب بجوار كشك دبوره ثان اسوان       1500
28611042800656                                              16ش خلیفھ الجندى من االحمدیھ اسوان1500
28610282800851                                        اسوان الحصایا خلف صیدلیھ االیمان        1400
28610212800706العمیى بجوار مسجد التوبھ ت:01143624232  طریق السادات امام مستشفى الثانیھ        1000
28609272801398                                        بنبان قبلى دراو اسوان                   1800
28609152800894اسوان                                   االسكان الغربى عماره6                   1400

28609092800181                                        محافظھ اسوان مركز ادفو شارع المخالیف    1594.8
28609052800161القومیھ العربیھ االبتدائیھ              اسوان ادفو الردیسیھ قبلى بجوار مدرسھ    1551.55

28609012802919                                        جزیره اسوان النجع القبلى اسوان          1500
28608222800416                                        بقالھ أحمد حسین الشیخ ھارون أول اسوان   1200

28608138800737                                        الصدافھ الجدیده عماره 71 شقھ 2 اسوان    1510.12
28608112800593                                        ش شرق البندر اول اسوان اسوان            1500
28608042800523ثان اسوان اسوان                         السیل الجدید عماره البلحھ شقھ 8         1300

28607302602686الدور الثالث                            اسوان شارع سعد زغلول امام فندق ماجستیك  1470.17
28607022800245                                        الحزازه مركز ادفو اسوان                 1410.43

28607012802436                                        اسوان نصر النوبھ ادندان شارع 17         2000
28607012802576ثان اسوان اسوان                         اسوان مستعمره كیما عماره 75 و           1817
28606182800415                                                          13ش ابراھیم حمدو اسوان1500

28606142201241                                        رملھ الخطیب الحصایا اسوان               1036.3



28606132800261اسوان                                   الشیخ ھارون ش السبیل عماره حامد جالل    2126.96
28606052800413امبو اسوان                              العتمور المستجد شارع طھ حسین مركز كوم   2195.48

28606052800138                                        اسوان بھریف بحرى نجع الرأس              1500
28605292800465                                            شارع كورنیش النیل اول اسوان اسوان 1392.6385

28605162800111                                        اسوان نصر النوبھ الدكھ شارع 13          1500
28605012801348                                        دراو اسوان                              1005.6
28604292700812                                        شارع السماد خلف كلیھ التربیھ            1049.1

28604142800738                                        نجع السادات مركز دراو اسوان             2200
28604092800197                                        ش الصحابھ الكروم بحرى ادفو اسوان        1250

28604072800638اسوان                                   الشیخ ھارون شارع المھندسین اول اسوان ـ  1998.99
28604042800366                                        اسوان الناصریھ بجوار مسجد الناصریھ      1200
28602012801101                                        اسوان حى العقاد ع 13 شقھ 8              1800

28601292800737احمد جاد                                اسوان مدینھ ناصر حى المستشارین فال خلیل 1386.8
28601242800108ت : 01155509000                         اسوان مركز ادفو شارع الشحاتاب           1342.67

28601202801179الصناعیھ اسوان                          ش شرق الجبانھ بجوار السنترال المدینھ    1200
28601202800172                                        اسوان ادفو عزبھ الكشاف                  1108.96

28601162604031                                        كیما عماره 23 ثان اسوان اسوان           1500
28601112801293                                        الصداقھ الجدیده عماره 144 شقھ 4 اسوان   1500

28601062800053اسوان                                   مدینھ ابو سمبل السیاحیھ مستعمره الكھرباء2284.06
28601012802233م اسوان العسكرى                         طریق السادات حى خالد بن الوالید خلف     1300
28512172801028                                        اسوان ش عباس فرید عماره االوقاف         1200

28512112700575ت:0972251082                            اسوان الحصایا شرق المحطھ                1876.67
28512022800074ت: 01003674204                          عمارات النفق ـ عماره 1 شقھ 20 اسوان     1700

28510272800123اسوان                                   الردیسیھ بحرى ـ خور الزق ـ مركز ادفو    1418.2
28510092800737الصدریھ اسوان                           اسوان السیل الریفى بجوار مستشفى         1800
28510012801533                                        كوم امبو نقابھ المحامین اسوان           1500

28509262800968                                        اسوان دراو الجعافره                     1781.63
28509182801238                                        شقھ 5 عماره 11 اطلس اول اسوان اسوان     2000

28509152700933ثان اسوان اسوان                         كیما عزبھ الفرن بجوار بقالھ احمد الشریف 1621.13
28509082800978ت : 01281476009                         حجازه كوم امبو اسوان                    1500

28508252700136شقھ 2 غربى حى العقاد اسوان              اسوان مستعمره شركھ كیا شرق عماره 15 د   2358.03
28508212800553                                        الشیخ ابراھیم مركز دراو اسوان           2000

28508102800353                                        الكلح غرب كوم االمیر م ادفو اسوان       1601.67
28508022800174                                        اسوان ادفو العدوه                       1646.07

28507252800835امام شبكھ الكھرباء ـ اسوان              السبیل الجدید ـ عماره ولیم جنیدى        1492.3
28507122800451اسوان                                   الحكروب ـ كوبرى اسعاف ـ ثان اسوان ـ     1650
28507112800134                                        ابو سمبل ش 51 م نصر النوبھ اسوان        1500
28507072800195اسوان                                   مركز نصر النوبھ قریھ دھمت ش 1           1200
28507012803772العرب ـ اسوان                           السد العالى شرق ـ مستعمره المقاولون     1700

28506222800079                                        اسوان ابوالریش بحرى الخطاره نجع المقلھ  2436.64
28506212800194بكر الصدیق اسوان                        ش رملھ الخطیب الحصایا بجوار مسجد ابو    2164.98

28506202800099اسوان                                   الصداقھ الجدیده عماره 187 الدور الخامس  2200
28506152800564مستشفى الجامعھ اسوان                    السیل عماراه الالسلكى عماره 78 شقھ 8 اما1200

28506122800225ثان اسوان اسوان                         اسوان الحكروب شرق الثالجھ كوبرى الدبوره 1363.01
28506042800518الدراسات االسالمیھ                      اسوان الشیخ ھارون بجواركلیھ             2362.24

28505152103875الخامس شقھ 9                            اسوان السیل الجدید عماره 44 الدور       1600
28505042800538اسوان                                   نجع االسعاف الكرور الخزان شرق           1969



28505022800051                                        اسوان ابو الریش قبلى بجوار مركز الشباب  1088.8
28505012800274                                        دار السالم النوبیھ اسوان                1900
28504022800683تقسیم العاملین اسوان                    امتداد العقاد خلف مدیریھ التموین ش      1700
28503182800462                                        كیما ـ عزبھ الفرن ـ ثان أسوان ـ أسوان   1300

28503172800049اسوان                                   االعقاب الكبرى بجوار مزلقان االعقاب     1855.98
28503122800412الثانویھ اول اسوان اسوان                كیما غرب عزبھ الحدودخلف المدرسھ كیما    1441
28503062800655شرق المحطھ ثان اسوان ـ اسوان            مساكن السكھ الحدید منزل عطیھ ابراھیم    1065

28502072800134اسوان                                   قریھ الشیخ محمود مركز ادفو              1099.95
28501242800057                                        توماس وعافیھ ش 47 مركز نصر النوبھ اسوان 1493.22
28501152801909                                        اسوان الحكروب بجوار صیدلیھ االیمان      1020.35

28501032800275                                        ادفو قبلى القنادلھ اسوان                1800
28501012806111                                        اسوان الشیخ ھارون بجوار مسجد الشیخ سید  1510.2

28412102800739ت 01000152110                           سلوا بحرى مركز كوم امبو محافظھ اسوان    1350
28411202801175                                        اسوان صحارى بلوك82 شقھ4 اسوان           2334.32
28411032800195                                        ش المھاجرین قبلى ـ مركز ادفو ـ اسوان    1383.29
28410292800699                                        اسوان كیما عزبھ التحریر                 1694.41

28410272800552                                        اسوان ادفو البصیلیھ بحرى الشماخیھ       1000
28410172800628                                        اسوان ش عباس فرید عقار 84 شقھ 11        1490.5

28410072800752                                        فطیره بحرى مركز كوم امبو اسوان          1971.29
28410062800886أسوان ـ أسوان                           السیل الجدید ـ عماره فوزى عبد الرضى ـثان1597.29
28410022800727                                        ادفو الكلح شرق دوماریھ اسوان            1446.47

28410012702051                                        العوینیھ الحجز بحرى ادفو اسوان          1200
28409012802006ھارون اسوان                             ش عبد المطلب بجوار صیدلیھ المناره الشیخ 1575.69

28408172800496اسوان                                   شرق كوبرىمحطھ السكھ الحدید اول اسوان    1500
28407312801041                                        السیل الجدید بجوار كنیسھ مار مرقس       1383.71

28407152800256اسوان                                   قریھ االمبركاب ـ ش 15 ـ مركز نصر النوبھ 1300
28406142800545اسوان                                   اسوان خزان شرق عزبھ شنوده اول اسوان     1050.59
28405252800293                                        اسوان كوم امبو االصالح القبلیھ          1586.82
28405152800075                                        توماس وعافیھ نصر النوبھ اسوان شارع 45   1586.87

28405112800218القدیم                                  ادفو اسوان شارع حنا امام الحزب الوطنى   1500
28404232800185اسوان                                   العوضالب مركز ادفو                      1250

28404102800311                                        الكلح غرب مركز ادفو عزبھ المصرى اسوان   1770.4
28403242800055                                        ش السماد بجوار شركھ مكھ ثانى اسوان      1500

28403232800341جنوب اسوان محافظھ اسوان                 حى العقاد شارع نیابھ المرور عقار رقم 90 1611.42
28403192800504                                        اسوان شارع نجار بك                      1500

28403122800116بجوار الجمعیھ الزراعیھ                  مركز اسوان قریھ بھریف                   1174.47
28403112800223                                        ش ابو شریفھ مركز اجدفو اسوان            2481.34
28402122801001                                        الشیكھ مركز كوم امبو اسوان              1823.02
28402052800141                                        توماس و عافیھ النوبیھ اسوان             1731.52

28402012801331                                        كوم امبو االصالح القبلیھ اسوان          1500
28401212801071بجوار مسجد التوبھ اسوان                 طریق السادات امام مستشفى التامین الصحى  1382.84
28401202800076بلوك 100                                اسوان السد العالى منشاه المقاولون العرب 1192.51

28401012805659                                        الخزان غرب المنشاه السكنیھ اسوان        2300
28312082800465                                        السد العالى غرب صحارى اسوان             2250

28311202801456أسوان                                   نجع ونس ـ ش مكتب البرید ـ مركز دراو     1043.59
28311162800061                                        بالنھ ـ ش 7 ـ مركز نصر النوبھ ـ أسوان   1801.9

28311152800984اسوان                                   طریق الخزان خلف مساھمھ البحیره اول اسوان1500



28311012801751                                        اسوان ش سعد زغلول اسوان                 1200
28310292103438اسوان                                   حى صالح حرب ابو الریش قبلى مركز اسوان   1600

28310262801041                                        اسوان شارع كلیھ التربیھ مركز دلیب نت    2223.5
28310172800879                                        ش المھندس ـ الشیخ ھارون ـ اسوان         1500
28310092801289                                        شارع كلیھ التربیھ ثان اسوان ـ اسوان     1560
28310082800357                                        الشیخ ھارون عماره 19 لوكس شقھ 7 اسوان   1600
28309242801411بن عفان اسوان                           الناصریھ كوبرى الصدریھ بجوار مسجد عثمان 1600

28308212701858                                        اسوان الصحارى الزالزل عماره 3 شقھ 3     1673.48
28308212800902ریم ـ اسوان                             الشیخ ھارون ـ مطلع االذاعھ ـ بجوار مخبز 1200

28308172800882                                        اسوان ش العنانى بحرى عماره19            1236.2
28308132801371                                        اسوان الحكروب                           1800
28307202800118                                        قسطل نصرالنوبھ اسوان                    1500
28307202700377                                        كیما عزبھ النھضھ اسوان                  1600

28307122800311                                        جزیره بھریف مركز اسوان اسوان            2165.59
28306252800856اول اسوان                               اسوان امتداد حى العقاد عماره 26 شقھ 301 1200

28306112800597                                        الناصریھ الوسطى ش برسى                  1900.91
28305032800778                                        اسوان ـ السیل الجدید ـ عماره 7 شقھ 6    2000
28305012800275                                        شارع ابو الشیخ ادفو اسوان               1800

28304042800061                                                 ش السادات عمارات الوادى اسوان 2383.112
28303302600871                                        الرمد الغربى ـ مركز كوم أمبو ـ أسوان    1500
28303192800828                                        اسوان الناصریھ بجوار بقالھ نوربین       1500
28303092801231                                        ش العطایاب ادفو اسوان                   1300

28302172800302                                        اسوان ادفو قریھ العدوه                  2371.21
28302152801035                                         شارع الحسناب خلف السوق التجارى اسوان 200044

28302132800644مركز ادفو اسوان                         قریھ الشراونھ مكتب بریدالشراونھ قبلى    1580.76
28302122800697                                        الحكروب بجوار صیدلیھ االیمان            1200
28212212800549االبتدائیھ اسوان اول اسوان              الشیخ ھارون ھخلف مدرسھ ابطال اكتوبر     1500
28211272800096                                        قرشھ مركز نصر النوبھ اسوان              1500

28211152800467                                        الصعایده قبلى برید ادفو اسوان           1330.87
28210162800906القدیم                                  اسوان منشیھ النوبھ بجوار المزلقان       1150

28207070101687                                        اسوان السیل الربفى ش 5 بجوار جمعیھ دھمیت1010.4
28204172800599اسوان                                   مدینھ ناصر بجوار فیال ابر عوض عماره 7   1600

28204082800581ش السالم عماره ابو شھدى                 اسوان الحصایا ش السماد المتفرع من       1618.83
28204032800815                                        اسوان شارع الشنقراب اول اسوان           1800
28203272800638                                        اسوان اطلس امام النیابھ العسكریھ        1800
28203082800208                                        القنان ادفو اسوان                       1400

28202012801286اسوان                                   سلوا بحرى مدرسھ سلوا بحرى االعدادیھ بنات1816.12
28112262703531                                        العوینیھ ادفو اسوان                     1200
28110242800597                                        جبل تقوق اسوان                          1500

28107252800748أسوان                                   ش 29 م 18 توشكى غرب ـ نصر النوبھ        2483.19
28106262800286مدخل ب شقھ 11 اسوان                     المحمودیھ عمارات خلف الرىوالصرف عماره 7 2160.63

28106202800953                                        شارع كلیھ التربیھ ـ مركز دھب نت ـ اسوان 1143.6
28103122800562                                        الفوزه غرب الردیسیھ بحرى ادفو اسوان     1645.82

28102152801125شقھ 1 اسوان                             المحمودیھ عمارات المھندسین عماره رقم 36 1400
28102072801167                                        الشطب نجع ونس مركز دراو اسوان           1432.09

28101172800714اسوان                                   كوم امبو مساكن السكر بجوار الكتیھ       1750
28101012803911                                        اسوان الصداقھ القدیمھ خلف جراج الرى     1525.1



28012092800079اسوان                                   توشكى غرب ش 23یولیو مركز نصر النوبھ     2500
28012082800887ت 01111248368                           اسوان السیل الجدید عماره 23 شقھ 16      2445
28010272800783                                        كیماعزبھ التحریر ثان اسوان ـ اسوان      1533
28009290104052                                        اسوان الحكروب كوبرى فاطمھ الزھراء       1500

28008272800347                                        العدوه مركز ادفو اسوان                  1547.21
28008252800961عماره عطیھ ریاض الدور االرضى            محافظھ اسوان السیل الجدید               1000
28008062800093                                        مكتب برید العوینیھ ادفو اسوان           1950
28008012800611الدور 4ـ شقھ 7 ـ اسوان ت:01002229595    ش سعد زغلول ـ حاره عبد الرازق عمر       1800

28007242800044اسوان                                   أبو سمبل التھجیر ش 57 مركز نصر النوبھ   1075.4
28006132800387                                        شارع الجیش ادفو اسوان                   1673.8

28005280200988                                        اسوان ابو الریش قبلى نجع الخالصاب       1078.57
28003262800711                                        اسوان الحصایا ش سعد باشا محمد جمال      1000

28003172800437                                        اسوان ش محمد منصور مستشفى الجرمانیھ     1617.71
28001312800341                                        اسوان ادفو وادى عبادى 2                 1372.5

27912092800432                                        ادفو اسوان الردیسیھ بحرى العدوه شرق     1800
27910250400428شقھ 5ب                                  اسوان كیما مساكن السد العالى عماره 8    1665.3

27910032800465ت: 01124695358                          اسوان صحارى بلوك 82 شقھ 5               1200
27908132800387                                        سلوا بحرى كوم امبو محافظھ اسوان         1721.46

27907222800738اسوان                                   اسوان الشیخ ھارون عماره الوكس شقھ 3     1300
27906012800518                                        نجع ونس مركز دراو اسوان ش خالدابن الولید1500
27905162700957ت:01281234347                           الحكروب ـ بجوار الثالجھ ـ اسوان         2000

27902192800736الوردانى اسوان                          الحكروب كوبرى اسامھ بجواربقالھ حسن      1600.47
27812112800723االعدادیھ بنات اسوان                    االسكان الغربى خلف مدرسھ السیده نفیسھ   1916.41
27812032801435                                        اسوان شارع كلیھ التربیھ أسوان           1613.32

27811252703004اسوان                                   الشیخ ھارون بجوار عمارات التعاونیات     2289.1
27811122800431أسوان                                   السیل الجدید عماره 16 شقھ 18            1400

27810262800621الرابع اسوان ت:01113385003              اسوان الشیخ ھارون عماره 4 شقھ 34 الدور  1231.45
27810032800606                                        سلوا قبلى الشبكیھ مركز كوم امبو اسوان   1723.05
27809192800205اسوان                                   ادفو بجوار الفنیھ بنات منزل العنجوكى    1784.52

27808060201063شقھ 16 اسوان                            مستعمره كیما عمارات التملیك الجدیده ع 5 1641.8
27808050103977كنیسھ مارى مرقص                         اسوان السیل الریفى ش 1 بلك 12 بجوار     1600

27804222700403                                        اسوان السد العالى شرق بلوك 10 اسوان     1507.82
27803202800201اسوان                                   بالنھ ثان مركز نصر النوبھ ش 31          1030.59
27801162800595                                        اسوان الجعافره نجع الشیخ جراد           1702.93

27711072800481                                       3اسوان السیل الجدید عماره 55 شقھ 16 الدور1977.5
27709220201156ت: 0974610214                           ابو سمبل ش 57 مركز نصر النوبھ اسوان     2000

27708212800435                                        اداره شباب كوم امبو                     1543.46
27608283100081عماره ب شقھ 2 اسوان                     حى خالد بن الولید امام مدرسھ التجاره    1452.98

27608222800145                                        عنیبھ مركز نصر النوبھ اسوان             1200
27607142800326عبد المجید عثمان                        أسوان شارع الشنقراب عماره احمد          1359.05

27607012603871                                        ش البركھ عمارو129 اسوان                 2100
27605162800877                                        كیما السید عماره 8 الدور االرضى اسوان   2000

27605112800981                                        اطلس عماره 27 شقھ 6 اسوان               1618.33
27603062800915                                        اسوان مستعمره كیما غرب 85 ش 16          1700

27601232700781اسوان                                   كوم امبو عزبھ المحطھ شارع رقم 2         1718.56
27509242800429اسوان                                   ضاحیھ امین الشریف باطلس اول اسوان       1200

27509232800129اسوان                                   ابریم مركز نصر النوبھ                   2357.79



27506032101138                                        عزبھ الكرور مكتب برید الكرور اسوان      1813.75
27505020101187                                        صحارى بلوك 94 شقھ 7 اسوان               1788

27503212800167الصحى                                   اسوان ادفو ش 23 یولیو بجوار ھیئھ التامین2477.88
27502082801283                                        السیل الریفى ثان اسوان اسوان            1200

27409012800697اسوان                                       شارع البركھ بجوار مدرسھ الفنیھ اول 1973.85
27408072800592ع 25 شقھ 3 أول أسوان ـ أسوان            طریق السادات عمارات المقاولون العرب     1800

27405162800568                                        اسوان الشیخ ھارون ع 24 الدور االرضى     1379.42
27404262800445                                        اسوان ـ الشیخ ھارون عماره 4 شقھ 34      1269.26

27211150103901اسوان                                   الحصایا ش الدكتور احمد فھمى ثان اسوان   1597.2
27208282800278                                                   7ش مكھ دراو نجع العرب ـ اسوان1853.93

27207282101551اسوان                                   لكوبانیھ نجع البسطاویھ الفوریھ مركز     1500
27207122701323الباحثھ االعدادیھ اسوان                 ش المطار عماره ابوشوك بجوار مدرسھ       1054.35

27104132800326                                        السیل الریفى شارع 9 اسوان               1300
27104032800876امبو اسوان                              السبعین عمارات اللوكس عماره 4 شقھ 9 كوم 1023

27012072800842                                        ابو الریش قبلى نجع الشیخ على اسوان      1816.25
27003162800451العرب اول اسوان ـ اسوان                 السد العالى شرق مستعمره المقاولون       1500

26904072701288ورشھ خلیفھ اسوان                        كیما عزبھ النھضھ االسالمیھ بجوار        1705.6
26902102800585ت:01012738333                           بنبان قبلى مركز دراو اسوان              2475.6
26811292800564                                       3اسوان السیل الجدید عماره 55 شقھ 16 الدور1977.5

26811022701556ثان اسوان اسوان                         الحكروب بجوار بقالھ عبد الحمید حسین     2400
26810312800136                                        اسوان ادفو المحامید الحجز القبلى        1481.8

26809252800664اسوان                                   ابو الریش قبلى النجع الجدید مركز اسوان  1349.48
26712022801005اسوان                                   كورنیش النیل عماره بیع المصنوعات        1800

26708042800628                                        اسوان خور عواض ه شارع 7 ثان اسوان       1550.69
26707222801073امن اسوان                               ش عثمان كلیب حاره محمد یوسف خلف مدیریھ  2000
26706182800579                                        شارع شندى اول اسوان اسوان               1600

26706011801216                                        جزیره اسوان النجع القبلى اسوان          1770.49
26611202800073                                        السد العالى شرق مستعمره االسمنت اسوان   2259.6

26611120104605ـ اسوان                                 السیل الجدید بجوار عماره 36 ـ ثان اسوان 2039.14



مستند االعاقھاالولویھعدد االوالدتاریخ المیالدالحالھ االجتماعیھرقم لالتصالایصال بریدبطاقة الزوجھ
یوجد مستند عجز9/26/198711       متزوج   2911218280010614922721281122533
یوجد مستند عجز1/5/198412       متزوج   2821111270182216026001225302409
یوجد مستند عجز8/10/198123       متزوج   2870629250112418977121027779087
یوجد مستند عجز3/27/198054       متزوج   2880721280048819182361113593592
یوجد مستند عجز1/29/198025       متزوج   2930215280038514845141146563270
یوجد مستند عجز11/9/197926       متزوج   2841007280138414893291153837003
یوجد مستند عجز37#########       متزوج   2840422260074917369631210048540
یوجد مستند عجز6/29/197618       متزوج   2760623280058214812281003112202
یوجد مستند عجز12/7/197549       متزوج   2751201260212213974281156219272
یوجد مستند عجز5/14/1972110       متزوج   2880803280022219087081118059963
یوجد مستند عجز9/29/1969511       متزوج   2651224280049316008881129935050
یوجد مستند عجز3/10/1969412       متزوج   2740915010342519237891114477661
یوجد مستند عجز413#########       متزوج   2780527010172117602291221854272

یوجد مستند عجز2/1/1994014    اعــــزب   014159731147893185
یوجد مستند عجز1/10/1994015    اعــــزب   019061531285259080
یوجد مستند عجز7/23/1992016    اعــــزب   018623671120515779
یوجد مستند عجز1/7/1991017    اعــــزب   013264381118328140
یوجد مستند عجز8/4/1990018    اعــــزب   015046521271132073
یوجد مستند عجز5/1/1988019    اعــــزب   019280991118388798
یوجد مستند عجز020#########    اعــــزب   013056381151912352
یوجد مستند عجز8/20/1986021    اعــــزب   019100211228000360
یوجد مستند عجز6/28/1986022    اعــــزب   017118401201334445
یوجد مستند عجز6/22/1983023    اعــــزب   013655041146435404
یوجد مستند عجز8/29/1973024    اعــــزب   018677221149377797
یوجد مستند عجز5/6/1971025    اعــــزب   017471161210994098

              5/1/1995126       متزوج   2650315280059217306861149100101
              6/6/1994127       متزوج   2880827280127715021221228844153
              5/16/1994128       متزوج   2870503280005916592551123991838
              129#########       متزوج   2831116270223918872411200043948
              5/20/1993130       متزوج   2870906280121715725691149883184
              4/10/1993231       متزوج   2790917280089115870851150588815
              4/2/1993232       متزوج   2890326280105113496011289381993

              3/16/1993133مطلق ارمل یعول 017785861140002239
              2/21/1993134       متزوج   2810810270151917169361142282091
              1/1/1993135       متزوج   2860103280063614163281155642737
              136#########       متزوج   2860316280113115489641111042623
              137#########       متزوج   2850120270823916851521148301385
              11/1/1992138       متزوج   2880809280025616538991288840351
              9/4/1992139       متزوج   2961010280004616621351274675164
              8/21/1992140       متزوج   2950906280080118633131144002198
              4/10/1992141       متزوج   2850722280011316551861100905709
              2/1/1992142       متزوج   2880525280003817543911062175594
              12/1/1991143       متزوج   2901208280093715587371115312385
              7/1/1991244       متزوج   2860711280045718839991140816475
              7/1/1991145       متزوج   2840811280081115873391151154440



              6/17/1991146       متزوج   2850727280043213566231159063900
              5/5/1991247       متزوج   2850201280151414579201155210212
              4/3/1991148       متزوج   2870406280055317345831097240851
              2/10/1991249       متزوج   2870310280025317153211151166687
              2/9/1991150       متزوج   2800601270071117503391284292229
              1/12/1991151       متزوج   2890701280133618139061115039256
              1/4/1991152       متزوج   2910429880009717517891100220131
              1/2/1991153       متزوج   2870708270177114586671100461365
              1/1/1991254       متزوج   2860404280025118002561159348155
              155#########       متزوج   2930606280020917234271118329878

              156#########مطلق ارمل یعول 013350151000721856
              157#########       متزوج   2851114280045413021221157123337
              158#########       متزوج   2880917280129213030161111093288
              10/1/1990159       متزوج   2860125280121816046211210695200
              9/11/1990160       متزوج   2871116280043318219491284160566
              8/23/1990161       متزوج   2731105280095918212911140524843
              6/28/1990162       متزوج   2861019280013518466801159318841
              6/10/1990163       متزوج   2840805280033616651361151887504
              5/14/1990164       متزوج   2850330280007114962501151390137
              5/5/1990165       متزوج   2880201280121617178551226253299
              4/14/1990166       متزوج   2810318280015418972861150027526
              4/1/1990467       متزوج   2720427280011813762221125614854
              3/17/1990168       متزوج   2891111280069519091571224337307
              2/15/1990169       متزوج   2731014280035819092731155920100
              2/4/1990170       متزوج   2861113280063918579281159323872
              1/30/1990171       متزوج   2911009280042212702601110651200
              1/21/1990172       متزوج   2860101280563114919621147714835
              1/21/1990173       متزوج   2841004280069317889661112856284
              1/18/1990174       متزوج   2771126280065814905941150445513
              1/11/1990175       متزوج   2770717270103312390201117768995
              1/10/1990176       متزوج   2821215280005618853391288050584
              1/6/1990277       متزوج   2800609280055912847871100495650
              1/5/1990178       متزوج   2891130280061615537251285527216
              179#########       متزوج   2840302280029112966711141556097
              12/1/1989180       متزوج   2900310270204118367171007465519
              281#########       متزوج   2931001280226712422361152666588
              182#########       متزوج   2900113280133413851081122590722
              183#########       متزوج   2891015280132917406061118113440
              184#########       متزوج   2890105280124116773311121649487
              185#########       متزوج   2851010270207119032201273175701
              9/30/1989186       متزوج   2871206880084116533361282032323
              9/6/1989287       متزوج   2850219280063414243991142794324
              9/6/1989188       متزوج   2901020280054213551561141356434
              9/1/1989189       متزوج   2860301280181714318731061661167
              8/31/1989290       متزوج   2811010280015518173451100654386
              8/31/1989291       متزوج   2861101280009118207711270034991
              8/28/1989192       متزوج   2890902280086117984101124644446



              8/22/1989193       متزوج   2820801280157817659101273340605
              8/18/1989194       متزوج   2910923280080212455461220567604
              8/5/1989295       متزوج   2870903280029113889901129844544
              7/27/1989296       متزوج   2800902280141719117011223515983
              7/27/1989197       متزوج   2960508270186719196281281053543
              7/26/1989298       متزوج   2791118280025715008881125511393
              7/8/1989199       متزوج   2830319280077115465401020818567
              7/7/19892100       متزوج   2850629280109912883281117869779
              5/24/19891101       متزوج   2810221270005617660351141628445

              5/1/19892102مطلق ارمل یعول 016920441112473970
              4/29/19892103       متزوج   2851202280061915381171112159501
              4/9/19892104       متزوج   2800621280057417638551117900488
              4/2/19891105       متزوج   2921111280044117831631008192895
              4/1/19891106       متزوج   2910915280020817199581111669827
              3/19/19891107       متزوج   2860710280133116555631222776449
              3/18/19892108       متزوج   2840304280185519101651122041442
              3/17/19893109       متزوج   2810320280033418595661156551443
              3/1/19892110       متزوج   2820208280003114300481119030704
              2/26/19893111       متزوج   2790901280177719066211144240206
              2/26/19892112       متزوج   2900220280137618098391205690356
              2/26/19891113       متزوج   2900429040008717105481122500299
              2/3/19891114       متزوج   2900922280106716679491282688787
              2/1/19891115       متزوج   2921010270108219034111283093067
              1/1/19892116       متزوج   2800105280115112130011140966956
              1117#########       متزوج   2870504280003117703071200983862

              1118#########مطلق ارمل یعول 018454791281327468
              12/8/19882119       متزوج   2860123280117312995211067444754
              12/4/19882120       متزوج   2871113280068418389711151108897
              1121#########       متزوج   2840201280049116053131100111648
              1122#########       متزوج   2940224280020615643921110118205
              10/8/19882123       متزوج   2881101280086318294451153480426
              10/1/19881124       متزوج   2930228280006917672971289313695
              9/25/19881125       متزوج   2910513280062116355671145559568
              9/6/19884126       متزوج   2820225280027915494251281920081
              9/2/19882127       متزوج   2880115280030215920331113028829
              9/1/19883128       متزوج   2831211280075917869941149134575
              8/22/19882129       متزوج   2771002280037915215701144147300
              8/20/19882130       متزوج   2841201270085915799161129233132
              8/15/19882131       متزوج   2931015280072816087721286002926
              8/3/19881132       متزوج   2920413280044115473051142522022
              7/24/19881133       متزوج   2860608280045117795421223385467
              7/19/19881134       متزوج   2911209270012916700251097462022
              7/19/19881135       متزوج   2840519280005117866351114232882
              7/18/19882136       متزوج   2770225280003113498501156400155
              7/17/19882137       متزوج   2800406020099912560141128273407
              7/13/19881138       متزوج   2910722240277616821061124612966
              6/25/19881139       متزوج   2800228280053318524871225708525



              6/12/19881140       متزوج   2860920280119617804541128489050
              6/11/19881141       متزوج   2921208280038316873491145115750
              6/7/19884142       متزوج   2810315280051615984901122098745
              5/24/19881143       متزوج   2900901280032714506561119411223
              5/17/19881144       متزوج   2750722280049718657011118128196
              5/14/19882145       متزوج   2800511280003116137431116268936
              5/8/19882146       متزوج   2880605280110917631051155721584
              5/4/19881147       متزوج   2970126280032315822801115572345

              4/19/19884148مطلق ارمل یعول 012826401229904515
              4/17/19881149مطلق ارمل یعول 014570851140760255

              3/29/19882150       متزوج   2720618280013818208351201732046
              3/5/19883151       متزوج   2780529280057617063711282588584
              3/1/19883152       متزوج   2790215280047415628631124938724
              2/20/19881153       متزوج   2920429280042112149641144000894
              2/18/19881154       متزوج   2910223280034416898721270482795
              2/16/19882155       متزوج   2831214280061318937281156114406
              2/11/19881156       متزوج   2711113280005514840581149682218
              2/9/19882157       متزوج   2750816280041319045011155345727
              2/3/19881158       متزوج   2820105270361218200371220541005
              2/1/19881159       متزوج   2891210280090117224271159404719
              1/23/19881160       متزوج   2900501280066617661111149633442
              1/5/19881161       متزوج   2910601280368212937281118569390

              1162#########مطلق ارمل یعول 014974611143940728
              12/6/19872163       متزوج   2780709280011613773461120700995
              1164#########       متزوج   2821004280047317429191129995330
              3165#########       متزوج   2720312280107114708741203300269
              2166#########       متزوج   2841203280041814559491113454460
              1167#########       متزوج   2801113280009716172481143555327
              3168#########       متزوج   2841001280409115026091279111434
              1169#########       متزوج   2940209280020216174921155501359
              11/1/19871170       متزوج   2890601280242514437061128080424
              1171#########       متزوج   2820301280115118498551118901033
              1172#########       متزوج   2880915280148216874141113514692
              1173#########       متزوج   2941221280020717308551008778155
              10/9/19871174       متزوج   2830718280013216179091151434014
              10/5/19871175       متزوج   2941226270078515286001111416613
              10/1/19871176       متزوج   2881215280098318370881006600375
              9/30/19871177       متزوج   2920407280054416680251113663385
              9/25/19871178       متزوج   2930408280056313638521226866642
              8/9/19871179       متزوج   2880123270067818278721112794336
              8/1/19872180       متزوج   2870125280120414932411141523818
              8/1/19871181       متزوج   2790711280059717953641278435381
              7/24/19872182       متزوج   2830903150239618210851155576632
              7/19/19872183       متزوج   2770924280071114171491100527249
              7/18/19871184       متزوج   2881012260006515842511094844733
              7/18/19871185       متزوج   2960320280022519051691113472172
              7/17/19873186       متزوج   2810517880005316108051011195939



              7/16/19871187       متزوج   2870901280320115152281061659590
              7/7/19872188       متزوج   2881106280128315343331009875894
              7/4/19872189       متزوج   2920330270110215921811153331897
              6/8/19871190       متزوج   2741014280035212360231155390414
              5/28/19873191       متزوج   2771225280007912097001128936799
              5/25/19873192       متزوج   2840131280029213568311113441452
              5/24/19872193       متزوج   2871212280008914749591097024273
              5/24/19872194       متزوج   2750810280047316309201002862319
              5/24/19871195       متزوج   2801113280043718000721283529603
              5/23/19871196       متزوج   2851226280033117711991000762074
              5/12/19872197       متزوج   2870511010254115271171001089987
              5/6/19871198       متزوج   2950920220102318114971281718723
              5/4/19871199       متزوج   2861128280007614117461121218117
              5/3/19872200       متزوج   2790609280003318316751140197310
              4/22/19872201       متزوج   2680204280035717040511141120526
              4/8/19871202       متزوج   2920823280058416162971126222188
              4/1/19871203       متزوج   2880830280108116193051144799537
              3/15/19874204       متزوج   2770312280007817050331026926466
              2/27/19871205       متزوج   2890402280100913482591121538307
              2/23/19872206       متزوج   2880410280088217474711064479783
              2/15/19872207       متزوج   2841209270343818489651009058152
              2/13/19872208       متزوج   2820411280055717784931124013336
              2/1/19872209       متزوج   2770330280007614667191151398546
              1/24/19873210       متزوج   2831207280069613776661004064675
              1/24/19871211       متزوج   2921011280012717898581113522284
              1/20/19871212       متزوج   2900915250422114087811222439203
              1/15/19872213       متزوج   2770304280033614990821112986319
              1/1/19872214       متزوج   2770816280039118409751111982995
              1215#########       متزوج   2900401270040112610131228169520
              4216#########       متزوج   2790223280033518233331019957704

              3217#########مطلق ارمل یعول 014835211095468428
              2218#########       متزوج   2800727280003114457841110709069
              2219#########       متزوج   2861124280089816198021119842400
              1220#########       متزوج   2890325280064115124981118846402

              12/2/19861221مطلق ارمل یعول 012027961128511393
              2222#########       متزوج   2790117280019914152371122170272
              3223#########       متزوج   2730109280071918624541158759458
              2224#########       متزوج   2890522260172813137971091626236
              4225#########       متزوج   2790101271215318332171119312635
              1226#########       متزوج   2870124280025118301991112366899
              1227#########       متزوج   2871029280036617130971288822891
              11/5/19863228       متزوج   2750323280005814877901286989778
              1229#########       متزوج   2910914280028517404331113225547
              2230#########       متزوج   2801222020061612171751111579923
              1231#########       متزوج   2930928270080817653671114232869
              10/5/19861232       متزوج   2901205280044418326961159066063
              9/24/19862233       متزوج   2850907240055614720091143915950



              9/20/19862234       متزوج   2780724280093415278031068418395
              9/20/19861235       متزوج   2840201280191914944541151712596
              9/10/19862236       متزوج   2880610280064816683801122214437
              9/9/19862237       متزوج   2840412280055417415011225443591
              9/8/19862238       متزوج   2800101270831112483121122553919
              9/5/19862239       متزوج   2740530280005915240851153006884
              9/5/19861240       متزوج   2830322280067415826351015427029
              8/25/19862241       متزوج   2870727280118715849631204472704
              8/24/19863242       متزوج   2730407280049517838301123860505
              8/17/19861243       متزوج   2750523280037918028451145999838

              8/16/19862244مطلق ارمل یعول 014927491120580664
              8/12/19862245       متزوج   2880215280106213228241284968551
              8/10/19862246       متزوج   2880228280052116506751006737682
              8/2/19861247       متزوج   2871124280060418280621280784876
              7/28/19861248       متزوج   2911015250308218405921282695145
              7/26/19863249       متزوج   2770623280013717493061157916782
              7/14/19861250       متزوج   2710714280053617950261122579229
              7/12/19862251       متزوج   2871210280008213158581223661608
              7/10/19862252       متزوج   2810120280019617271721112362138
              6/18/19861253       متزوج   2890319280048518192521224226928

              6/15/19861254مطلق ارمل یعول 014237651272362093
              5/29/19861255       متزوج   2830625280089913085951010004811
              5/22/19861256       متزوج   2790707280013117973911159069101
              5/18/19862257       متزوج   2900203280046918351301067377365
              5/18/19861258       متزوج   2900505280018915104381005033287
              5/8/19861259       متزوج   2930720280020118047371110001647
              5/4/19861260       متزوج   2910301280036613898901146522935
              5/2/19861261       متزوج   2871201280280917822991121046781
              4/13/19862262       متزوج   2920913280108316088921110700308
              4/10/19862263       متزوج   2860805280068817015781008732077
              4/9/19861264       متزوج   2950110280116218262531112779389
              4/7/19863265       متزوج   2850902280013817936411146786239

              4/6/19861266مطلق ارمل یعول 014324461127102047
              2/28/19862267       متزوج   2910329280028513010581122538609
              2/26/19863268       متزوج   2771225280073715646901015813961
              2/23/19862269       متزوج   2711124130165418154301156583985
              2/15/19862270       متزوج   2720312280099714134821125729210
              2/5/19861271       متزوج   2890911880086213727881158045593
              2/1/19863272       متزوج   2711225280003912707301060029204
              1/28/19863273       متزوج   2881012280080318925481115532519
              1/24/19863274       متزوج   2850322280053315466531142123481
              1/12/19861275       متزوج   2890923280028715203951150404411
              1/11/19861276       متزوج   2830320270067314864331001870782
              1/10/19861277       متزوج   2880406280056618883941028300141
              1/8/19861278       متزوج   2910605280028718071081113763183
              1/4/19861279       متزوج   2910505270054514457351148840899
              1/1/19862280       متزوج   2751227280003317369731205886500



              1281#########       متزوج   2920901280350314935761003751445
              3282#########       متزوج   2811001280085712551951122853981
              2283#########       متزوج   2881105280058117769541142141787
              3284#########       متزوج   2850326260238612024111281380033
              1285#########       متزوج   2930714280022213083971158370033
              2286#########       متزوج   2920929020148413307801113232981
              1287#########       متزوج   2770222280051618175331147795734
              12/3/19851288       متزوج   2830908280061818605351289362930
              1289#########       متزوج   2801007280015115930521150447441
              1290#########       متزوج   2850505260086318622041093131255
              2291#########       متزوج   2820808280067618237461111131719
              2292#########       متزوج   2970216280068316159621110265515
              11/6/19852293       متزوج   2890511280040715541381142363357
              11/1/19852294       متزوج   2820206280069818495601150005985
              1295#########       متزوج   2900906280020415370411227313558
              1296#########       متزوج   2910705280044515238671100916922
              10/8/19852297       متزوج   2820113280095313027911277303201
              10/6/19851298       متزوج   2910914280090116679841111774152
              9/30/19851299       متزوج   2930928280006318620221222926990
              9/29/19852300       متزوج   2860122270266514457671119202112
              9/28/19853301       متزوج   2761023280083117395481157575766
              9/28/19851302       متزوج   2831205280091618484681275675005
              9/20/19851303       متزوج   2910214280008614617391141731651
              9/10/19852304       متزوج   2810615280103113893641155523238
              9/6/19851305       متزوج   2760525280067113630431124140984
              9/5/19851306       متزوج   2880306280064118484891127101301
              9/5/19851307       متزوج   2890306280088216969511113908826
              9/3/19851308       متزوج   2941001280142716914671151470295
              9/1/19854309       متزوج   2800120280163514839781283314961
              9/1/19852310       متزوج   2891101280184817786821064976767
              9/1/19852311       متزوج   2840917280055715254051274500028
              8/20/19851312       متزوج   2891216280012917898541156737408
              8/13/19853313       متزوج   2771102280081216253841126915970
              7/28/19852314       متزوج   2901001280140216481591146087703
              7/6/19852315       متزوج   2810408280013715934701148392080
              7/1/19853316       متزوج   2870717280060416022141280005181

              6/27/19852317مطلق ارمل یعول 018047951118630649
              6/1/19852318       متزوج   2830726280071119231961114549276

              6/1/19851319مطلق ارمل یعول 018737861124427345
              5/27/19851320مطلق ارمل یعول 017383151122406771

              5/26/19852321       متزوج   2860915270062818937851140149916
              5/20/19851322       متزوج   2891019280028717628791143498490
              5/13/19853323       متزوج   2790915280115714413501121804800
              5/3/19852324       متزوج   2881204280154214765211114910757
              4/27/19852325       متزوج   2780914280095617996981227253631
              4/26/19851326       متزوج   2850718280084113870681004503576
              4/25/19852327       متزوج   2840613280067916320541113043997



              4/2/19853328       متزوج   2760502280005214879631006295899
              4/1/19853329       متزوج   2900117280074816206831140669643
              3/30/19852330       متزوج   2850912280079818695341277414659
              3/23/19851331       متزوج   2910929280014319092881125272400
              3/22/19851332       متزوج   2921030280036113629451147530579
              3/2/19852333       متزوج   2920628280080913624301009139230
              3/1/19852334       متزوج   2750102280037113381111100511968
              2/26/19853335       متزوج   2910204270230318150931278540588
              2/3/19852336       متزوج   2821030270147413601841221000526
              2/1/19852337       متزوج   2850715280102814969691148329006
              1/14/19853338       متزوج   2870305280100817894721113149513
              1/14/19851339       متزوج   2920921270038517933031100898751
              1/6/19852340       متزوج   2850303280021915947061272527889
              1/1/19853341       متزوج   2830815250029716822511114961501
              1/1/19851342       متزوج   2770215280007618820291115974721
              2343#########       متزوج   2770913280011216426031111775053
              3344#########       متزوج   2860901240120514465061112888422
              1345#########       متزوج   2881115280164918984781229120061
              12/9/19842346       متزوج   2780316250117516213381060022400

              12/5/19842347مطلق ارمل یعول 014167341225167557
              12/1/19842348       متزوج   2820616880075718402851123477260
              3349#########       متزوج   2690711280031313843581156774626
              2350#########       متزوج   2800401280053412260311112280887

              1351#########مطلق ارمل یعول 014903941150061060
              3352#########       متزوج   2850502280064717064111115651917
              11/1/19842353       متزوج   2910628280024316939661152575758
              11/1/19841354       متزوج   2920225310008816249251127008056
              2355#########       متزوج   2791113280153817377191279111081
              2356#########       متزوج   2850516280046917847771114111689
              1357#########       متزوج   2940926270104712265971016307308
              10/7/19842358       متزوج   2730428280063317999211274711555
              10/7/19841359       متزوج   2941005280046618484211128181528

              10/4/19842360مطلق ارمل یعول 016096811067758965
              10/1/19843361       متزوج   2740301280013318726811227249527
              10/1/19842362       متزوج   2890308280012918228781285962636
              10/1/19841363       متزوج   2940915280044914004251110727533
              9/26/19841364       متزوج   2730522280011816129501153369503
              9/17/19843365       متزوج   2710922280073416608841111136814

              9/15/19843366مطلق ارمل یعول 012476201100956853
              9/15/19842367       متزوج   2871123280046113793211152211311
              9/15/19842368       متزوج   2890511180048915809131000580867
              9/7/19842369       متزوج   2851125280044113363891145922072
              9/1/19841370       متزوج   2881113270364112818541204549081
              8/22/19842371       متزوج   2890522280061518375351140134988
              8/18/19842372       متزوج   2880305280034117632601115834942
              8/17/19843373       متزوج   2720911270013518550881152151161
              8/17/19842374       متزوج   2881201280232319026181141338416



              8/8/19842375       متزوج   2780916280123118370111000101952
              8/5/19844376       متزوج   2840101270244213789201152300097
              8/1/19842377       متزوج   2780808150095814742321146529210
              8/1/19841378       متزوج   2880304280038516795941225371810

              7/30/19842379مطلق ارمل یعول 013749451146065499
              7/20/19843380مطلق ارمل یعول 012287651122401783

              7/14/19841381       متزوج   2891204270304915166941007009430
              7/1/19841382       متزوج   2850220280132417254751117633939
              6/29/19841383       متزوج   2881109280010915150741100263453
              6/27/19841384       متزوج   2780605280035418489581154066613
              6/21/19842385       متزوج   2860101280374417496481224878856
              6/20/19843386       متزوج   2781004280089214257411100904854
              6/11/19842387       متزوج   2830611880059917538871120766708
              5/22/19841388       متزوج   2870210280012516217671158817479
              5/10/19843389       متزوج   2871110140218419188571148290291
              5/10/19841390       متزوج   2930313280004113307341116559605
              5/10/19841391       متزوج   2871122280022517023471119900753
              5/9/19842392       متزوج   2910920280006918967421118840488
              5/9/19841393       متزوج   2890603280010118633441119286418
              5/8/19843394       متزوج   2910215210492418435061115199221
              5/5/19843395       متزوج   2800325280009818048301007125062
              4/15/19842396       متزوج   2820823280045912716641111443310
              4/8/19842397       متزوج   2741219280041118254081207228733
              4/7/19843398       متزوج   2770115280117319089031142574672
              4/4/19841399       متزوج   2970101280392116921061117834346
              3/27/19841400       متزوج   2910804280074513088951117911185
              3/26/19842401       متزوج   2800608280107718044361147971477
              3/22/19841402       متزوج   2900415280008216137901279020009
              3/20/19841403       متزوج   2791202280037114716901007027925
              3/11/19841404       متزوج   2910714270424117059491117870979
              3/10/19842405       متزوج   2751104280069119099051068092796

              3/10/19842406مطلق ارمل یعول 012552501012804880
              3/8/19843407       متزوج   2930705280094117496161153248181
              3/6/19842408       متزوج   2680208280047318506751143193166
              3/5/19842409       متزوج   2840514280004218516451221498517
              3/3/19841410       متزوج   2761027010075317653361125275519
              3/1/19843411       متزوج   2910211270006112668511100987483

              3/1/19842412مطلق ارمل یعول 017166461280943006
              3/1/19841413       متزوج   2760302280039416809501143639597
              2/28/19843414       متزوج   2760107160241414337321159822626

              2/27/19841415مطلق ارمل یعول 018154811150047014
              2/21/19842416       متزوج   2821130280073817897741281274552
              2/6/19841417       متزوج   2941001261646814411041273048408
              2/1/19843418       متزوج   2841107030008218173251129101004
              2/1/19843419       متزوج   2820208010269818572261280081038
              2/1/19841420       متزوج   2950620280152818867601221641417
              2/1/19841421       متزوج   2881006260014112519291224980205



              1/30/19843422       متزوج   2881016280132216904081119989638
              1/24/19842423       متزوج   2931006280018416909241140507041
              1/18/19842424       متزوج   2811114280003113743401126813663

              1/17/19842425مطلق ارمل یعول 018206941116074358
              1/7/19841426       متزوج   2880624010126213334531200075965
              1/1/19841427       متزوج   2910518270102117782511272626515
              2428#########       متزوج   2741111020077515008571222243070
              1429#########       متزوج   2740923280031112560201028055353
              1430#########       متزوج   2890402280054116429801155576336
              3431#########       متزوج   2760520280051417054301227889596
              1432#########       متزوج   2810905020343114770761272077743
              1433#########       متزوج   2910202280074115538601153900313
              3434#########       متزوج   2901003280086117522671100076916
              1435#########       متزوج   2880517280040112089501275244886
              2436#########       متزوج   2911126280022414536931200122026
              1437#########       متزوج   2901020170320916429471148466427
              1438#########       متزوج   2870520280022916487441228392393
              4439#########       متزوج   2860708270040115229081140261818
              1440#########       متزوج   2930313010150115126791111382539
              2441#########       متزوج   2911211130166414499841117258883
              1442#########       متزوج   2900305280074714644811118815394
              2443#########       متزوج   2870101280106113229301120501377
              1444#########       متزوج   2921107880014314775151118117878
              1445#########       متزوج   2880920280098915020051150161319
              10/6/19833446       متزوج   2821106270243112907841155523592
              9/27/19835447       متزوج   2730219010225213337301149765922
              9/26/19832448       متزوج   2840220280093515504751100896265
              9/25/19834449       متزوج   2880501280010318398021006490468
              9/21/19831450       متزوج   2880221280028116956541141310280
              9/21/19831451       متزوج   2790205280107416865111212232274
              9/6/19833452       متزوج   2790912280065214577051128848805
              8/22/19832453       متزوج   2860126280016312497031281494741
              8/22/19832454       متزوج   2880906270042313738651119185636

              8/16/19831455مطلق ارمل یعول 017600981119229331
              8/8/19831456       متزوج   2850614280022114977641151789008
              8/7/19831457       متزوج   2871019280050414984141113396733
              8/4/19834458       متزوج   2750206280051519186081200825819
              7/30/19833459       متزوج   2830830280076617139331224845698
              7/17/19833460       متزوج   2780429280045614174561012525341
              7/16/19832461       متزوج   2780702280093313294061061672104
              7/16/19832462       متزوج   2740809280055614218291223066104
              7/14/19831463       متزوج   2891118280092714666701112276657
              7/7/19832464       متزوج   2780101280041415652011013959909
              7/7/19832465       متزوج   2871106280028212507471286213355

              7/6/19833466مطلق ارمل یعول 017489751008089063
              7/1/19832467       متزوج   2861102280122218631181001284069
              6/26/19832468       متزوج   2870618280052518292811141655325



              6/23/19831469       متزوج   2910210280150112918621008026486
              6/20/19833470       متزوج   2880714280030216092531157451534
              6/5/19832471       متزوج   2760104280045212166301123763823
              5/22/19832472       متزوج   2880513280020416508051114461114
              5/15/19832473       متزوج   2800325280035714457981112231387
              5/14/19832474       متزوج   2690127280055917995561223789189

              5/10/19831475مطلق ارمل یعول 015171521151966388
              5/9/19832476       متزوج   2861001280162716540521112087877
              5/7/19832477       متزوج   2850928280058118535541129160154
              5/5/19832478       متزوج   2890612280040116930511141556847
              5/1/19832479       متزوج   2850626020202912766861110804595
              4/23/19832480       متزوج   2810310280045115778381224521650
              4/20/19833481       متزوج   2780601280073419057961275733743
              4/12/19831482       متزوج   2880108280036918319121280125001
              4/4/19832483       متزوج   2890718280068713111161146085122
              3/30/19832484       متزوج   2840119210276617427351289390074
              3/15/19831485       متزوج   2910528280034414920861118933657
              3/7/19833486       متزوج   2790722280017718540191277887931
              3/2/19832487       متزوج   2890409270282218373661009868906
              3/1/19831488       متزوج   2840215280101318260291152802154
              2/18/19832489       متزوج   2821220280071119077161115988793
              2/5/19831490       متزوج   2920704270224517654521155626010
              2/1/19832491       متزوج   2940810280068918645701159862334
              2/1/19831492       متزوج   2821216270079313831291110882879
              1/30/19831493       متزوج   2810919280028217835081149550699
              1/25/19833494       متزوج   2770112280057113149731144978854
              1/25/19832495       متزوج   2850625280104515575981003072230
              1/25/19831496       متزوج   2770618280009212227931117979406
              1/21/19832497       متزوج   2850808010634218933451143170807

              1/8/19832498مطلق ارمل یعول 014325101121617039
              2499#########       متزوج   2890910010196719281721283579414
              12/8/19822500       متزوج   2850315170128817908561282244204
              12/5/19821501       متزوج   2810615280107418615811017898522
              12/1/19822502       متزوج   2710615280071615557591128424092
              12/1/19821503       متزوج   2661024280025814094931123557112

              2504#########مطلق ارمل یعول 016354081128918833
              2505#########       متزوج   2880114280082716971351111036275
              2506#########       متزوج   2801115280103118855801277708533
              3507#########       متزوج   2760319010101912976111141431216
              1508#########       متزوج   2821111280031614454821100516122

              1509#########مطلق ارمل یعول 018653731111183123
              2510#########       متزوج   2901106270144818680531276754741
              5511#########       متزوج   2770915280057719198741223033997
              3512#########       متزوج   2820629280039114671521114593992
              2513#########       متزوج   2900308280064416207421114437381
              2514#########       متزوج   2900308270166218999801007487178
              1515#########       متزوج   2890226260238818693911116960700



              1516#########       متزوج   2890101280322512703981123799935
              10/2/19821517مطلق ارمل یعول 017743371156737362

              9/15/19822518       متزوج   2781125280125118005411023421976
              9/13/19825519       متزوج   2691117280007715474461120739118
              9/12/19823520       متزوج   2711201270047916440021225005455
              9/12/19822521       متزوج   2840814280058116904491020068850
              9/4/19823522       متزوج   2740613280007112636591119226776
              9/1/19822523       متزوج   2920701280054418432371227536665
              8/28/19822524       متزوج   2900324280036115911311127711773
              8/27/19822525       متزوج   2880314270022117879661151152244
              8/17/19824526       متزوج   2750114280069214940901148437535
              8/10/19821527       متزوج   2871230280036216911571144748802
              8/9/19822528       متزوج   2680107280035517227771272325876
              8/7/19823529       متزوج   2901128260022717655611116437599
              8/4/19823530       متزوج   2870506270186117364691115351191
              7/17/19822531       متزوج   2721116280099213588421117786821
              6/29/19821532       متزوج   2870924010080517267761228164686
              6/26/19821533       متزوج   2881119280090415802351008123639
              6/25/19821534       متزوج   2801106280092214354611003684432
              6/17/19826535       متزوج   2680814280023919092581225205857
              6/17/19821536       متزوج   2870421280074318835941002416943

              6/13/19822537مطلق ارمل یعول 018577711208249295
              6/7/19821538       متزوج   2930513280044216957641226266347
              5/3/19821539       متزوج   2870208280004218122751114676070
              5/1/19822540       متزوج   2881012280070618755341061299911
              4/27/19821541       متزوج   2780108280043818216811206094601
              4/10/19822542       متزوج   2870514280034813147501146747636
              4/1/19822543       متزوج   2910803280010115899921063130031
              3/28/19822544       متزوج   2780307280061112022131156677713
              3/18/19822545       متزوج   2891118280062517329541157992991
              3/12/19822546       متزوج   2890410260176115717651126823323
              3/8/19824547       متزوج   2751015280093218569911127229953
              3/6/19825548       متزوج   2860410280064614500561127367372
              3/6/19822549       متزوج   2851007280110914941901096966432
              3/1/19822550       متزوج   2800601280133915637551155518010
              2/26/19823551       متزوج   2791117280150617656451112674440
              2/25/19821552       متزوج   2850922270140115235571100531393
              2/22/19822553       متزوج   2900404270030917238651221286321
              2/17/19821554       متزوج   2701002280019918386021100599395
              2/9/19822555       متزوج   2670623340003115848991091055155

              2/6/19825556مطلق ارمل یعول 018606461121692825
              2/5/19821557       متزوج   2910629270234718119961286992612
              2/1/19824558       متزوج   2821020280038616626891156592546
              1/23/19822559       متزوج   2851012280024916397051144797551
              1/16/19823560       متزوج   2920615280078517271021154577442
              1/14/19824561       متزوج   2801126020082516780491123530222
              1/14/19822562       متزوج   2860513280022117738831117448846



              1/14/19821563       متزوج   2900530270050916627281120334345
              1/10/19821564       متزوج   2920310280056417968371151597370
              1/4/19822565       متزوج   2770608280069916101121150733366
              3566#########       متزوج   2860220280084514592671180138885
              2567#########       متزوج   2840708280144618414521111178791
              12/1/19812568       متزوج   2731009280033513621341140784920
              2569#########       متزوج   2800323280071717106451150304293
              11/1/19812570       متزوج   2800404280011318772441159705743
              4571#########       متزوج   2671107280061513889961100990980
              10/6/19812572       متزوج   2710725280051517179051111987353
              10/3/19813573       متزوج   2851221280006216837581123888003
              9/15/19812574       متزوج   2860512280004513758581148958118
              9/12/19815575       متزوج   2860501280086418553811275146283

              9/11/19813576مطلق ارمل یعول 016657461145037846
              9/10/19815577       متزوج   2631228280063218240041146476426
              9/6/19812578       متزوج   2851001280306413212241121609219
              9/6/19812579       متزوج   2900506280096917597181221015012

              9/1/19811580مطلق ارمل یعول 017836771126254250
              8/27/19812581       متزوج   2890525280066118136041002335374
              8/25/19813582       متزوج   2821112280018718256471001990902
              8/23/19813583       متزوج   2761222280005318966941099130913
              8/23/19813584       متزوج   2561120280130114596121272425735

              8/19/19812585مطلق ارمل یعول 018956061016977472
              8/18/19811586       متزوج   2801016280049418402721145559502
              8/16/19813587       متزوج   2800823280110313492251211259124
              8/16/19811588       متزوج   2890822280042818758121142282753
              8/15/19812589       متزوج   2860706280106616847991119677834
              8/4/19812590       متزوج   2780501280095912812231227268602
              8/3/19813591       متزوج   2700124280003418295311159872356
              7/29/19813592       متزوج   2781215280087415350701200224937
              7/25/19814593       متزوج   2720121280007115917581124991285
              7/24/19812594       متزوج   2840525280042116557501000977259
              7/22/19812595       متزوج   2831017260280517937791221210737
              7/15/19811596       متزوج   2880227280004318621761204134356
              7/12/19812597       متزوج   2830801280151317638921285192590
              7/7/19813598       متزوج   2860611270246716138681229564331
              7/7/19813599       متزوج   2710409280047617100851111950163
              7/5/19812600       متزوج   2680531280005118362531122401271
              7/1/19812601       متزوج   2830821280054614674311225569584
              6/21/19813602       متزوج   2790320280021313049961153595378
              6/15/19812603       متزوج   2890702280058316966381003834862
              6/11/19813604       متزوج   2690907280053918529381155436830
              6/10/19812605       متزوج   2880317280016617128771009611362

              6/4/19812606مطلق ارمل یعول 014771911278458376
              6/2/19812607       متزوج   2860730280036418472881067862502
              5/30/19811608       متزوج   2840717250214619242961210013083
              5/19/19813609       متزوج   2840222270056215470281118940902



              5/18/19813610       متزوج   2730707280097415806831286722271
              5/17/19814611       متزوج   2671009280007118398151286628090
              5/4/19813612       متزوج   2860715020070617548161122116111
              4/28/19812613       متزوج   2860503280094117616901203320778
              4/18/19812614       متزوج   2881217280140416016611283685432
              4/17/19812615       متزوج   2830507280004516616241156110600
              4/5/19812616       متزوج   2830519260152617225211149005444
              4/3/19812617       متزوج   2810427280034617686561223386263
              4/1/19812618       متزوج   2860507270016812506091226524516
              4/1/19812619       متزوج   2810211280005315481541001034905
              4/1/19812620       متزوج   2890511280004116871511110787216
              3/10/19813621       متزوج   2830601280186318147001224107366
              3/1/19813622       متزوج   2880225280022517142391111136485
              2/25/19811623       متزوج   2800901280161318097031221925112
              2/24/19812624       متزوج   2890601270238218864651117116431
              2/21/19813625       متزوج   2821219280024517152981111136584
              2/16/19813626       متزوج   2830510280022314608671283889018
              2/16/19811627       متزوج   2910904280038515839031119007288
              2/8/19816628       متزوج   2661207280025119042411122438131
              2/4/19813629       متزوج   2870105280114515182031116419032
              2/4/19812630       متزوج   2841023280034718254551117328104
              1/20/19811631       متزوج   2920501280020716383211204960406
              1/18/19811632       متزوج   2760323280049418256061147794100
              1/17/19811633       متزوج   2890103280062117865631225164207

              1/10/19812634مطلق ارمل یعول 013797341127325396
              1/9/19811635       متزوج   2910922280022717612961147976674
              1/5/19811636       متزوج   2900709280040115186921118630055
              1/3/19813637       متزوج   2791208280105817777201115407241
              1/1/19813638       متزوج   2830905270124112774211009110099
              1/1/19813639       متزوج   2900901280026218861711141118017
              4640#########       متزوج   2871222270214917692531221344927
              2641#########       متزوج   2500609010171712674651150405224
              12/1/19802642       متزوج   2821106220070318640131283600001
              3643#########       متزوج   2761107280039818638101149718788
              3644#########       متزوج   2811209280022715009591288649083
              11/5/19802645       متزوج   2811027280078814225901207160574
              11/2/19803646       متزوج   2830103270288612534551287323443
              3647#########       متزوج   2861211280008616652931119748753
              2648#########       متزوج   2740511280071117739001009002456
              2649#########       متزوج   2900308280062818648051229489864
              10/7/19804650       متزوج   2700314280009917134291225874896

              10/7/19801651مطلق ارمل یعول 014120091250544423
              10/5/19803652       متزوج   2860914270378516621521226058545
              10/5/19802653       متزوج   2750225280041412812141005785528
              9/20/19803654       متزوج   2691015280025214542821156649386
              9/17/19802655       متزوج   2900812280038516267521100478831
              9/17/19802656       متزوج   2900203280052318322941142461945



              9/15/19802657       متزوج   2870625280064117124141020699396
              9/8/19804658       متزوج   2710327280049418112091151198799
              9/6/19804659       متزوج   2821203280014116380791009675748
              8/18/19802660       متزوج   2910806270144115966591203429202
              8/17/19803661       متزوج   2831111280020517420671155067485
              8/13/19802662       متزوج   2690914020087115922921224375914
              8/9/19803663       متزوج   2640828280067213417481288600056
              7/26/19806664       متزوج   2701214280047115467151149112260
              7/15/19801665       متزوج   2811121280096312587941272216700
              7/3/19802666       متزوج   2730628280091118218771285591386
              6/29/19801667       متزوج   2900513270298615872001149584663
              6/23/19802668       متزوج   2890627280082515176981158522217
              6/22/19801669       متزوج   2910108280038718292781159076289
              6/10/19802670       متزوج   2830227260208717758251151916631
              6/4/19803671       متزوج   2880812280016713376791003396881
              6/2/19803672       متزوج   2790619280056116621321146127482
              5/21/19803673       متزوج   2820314280038514578681222723014
              5/20/19801674       متزوج   2891229280030912855261155526900
              4/25/19802675       متزوج   2920120280098416621081277278856
              4/21/19804676       متزوج   2740815280017817274231159525481
              4/21/19803677       متزوج   2730323270003819048681274479393
              4/2/19802678       متزوج   2850829280028113619651119501570
              3/25/19802679       متزوج   2900606280052312369791153004340
              3/21/19801680       متزوج   2780211260019218744041153940199
              3/19/19805681       متزوج   2850910280008218498901158291112
              3/16/19803682       متزوج   2851116280074412119591140508628
              3/8/19802683       متزوج   2690107280041418030221141415288
              2/29/19802684       متزوج   2910205280088512625661200338199
              2/26/19801685       متزوج   2861019280136112130271116589949
              2/25/19805686       متزوج   2850925270220817128331004645230
              2/15/19801687       متزوج   2610129880005416673111283401631
              2/5/19804688       متزوج   2710602280033112677341285970011
              2/5/19802689       متزوج   2850612280004716611481147478821
              1/28/19802690       متزوج   2830327160200418724531121547699
              1/17/19803691       متزوج   2721110280079913456321112365670

              1/1/19801692مطلق ارمل یعول 017192891151600087
              2693#########       متزوج   2770124280073715174771280338319
              3694#########       متزوج   2840719280014313675981146698466
              12/3/19792695       متزوج   2890309280040218588751143802414
              12/1/19791696       متزوج   2771129270339817174911150777819
              3697#########       متزوج   2750102280087715925061153944333
              2698#########       متزوج   2900920260164912861331221555546
              2699#########       متزوج   2860822280006814892501122541982
              2700#########       متزوج   2730508280043116446101283579413
              4701#########       متزوج   2691225270039814231511155444899
              11/5/19792702       متزوج   2910103270038113900631155591039
              11/3/19798703       متزوج   2720916280077718418121151523655



              3704#########       متزوج   2791104010532215237621201701510
              4705#########       متزوج   2890911270144713649301205576974
              2706#########       متزوج   2871103280050416652571226194219

              3707#########مطلق ارمل یعول 016503071273777110
              2708#########       متزوج   2831130280056218225201229355989
              10/1/19794709       متزوج   2680311280005417780241127745336
              9/30/19791710       متزوج   2881122280054817148941152294600

              9/26/19792711مطلق ارمل یعول 014144191115407629
              9/15/19793712       متزوج   2700501280071516054751126236257
              9/13/19791713       متزوج   2831201280040919052921144237623
              9/4/19794714       متزوج   2741110010293715803361282289483
              8/30/19792715       متزوج   2880802280004616091241158883502
              8/27/19792716       متزوج   2841230280022918179021100321291
              8/16/19795717       متزوج   2740223270031119270091203416699
              8/15/19791718       متزوج   2751221280073516186531202832865
              8/12/19792719       متزوج   2860901280350815754071149929611
              8/11/19792720       متزوج   2920418280010819022211021944130
              8/6/19794721       متزوج   2610907280045116062531143147539

              8/4/19791722مطلق ارمل یعول 014128021226962045
              8/3/19793723       متزوج   2851027250324212499861099895080
              7/23/19793724       متزوج   2880820240394118287741002373575
              7/16/19791725       متزوج   2810408110090517123971224503803
              7/5/19792726       متزوج   2680702280007718403311149077881
              7/4/19793727       متزوج   2660725280077818376231129028844
              7/1/19792728       متزوج   2880821270324115685711225911630
              6/28/19791729       متزوج   2801019280022713687041111137125
              6/22/19794730       متزوج   2830720270234519182641228753095
              6/22/19792731       متزوج   2810722010290912097061159880425
              6/19/19791732       متزوج   2811022040016115073001152447710
              6/11/19792733       متزوج   2890701280026717422111111166900
              6/5/19792734       متزوج   2840430280010217312141277262629
              6/2/19793735       متزوج   2870704190010719106501224976576
              5/31/19792736       متزوج   2870915260430517503441116396397
              5/27/19793737       متزوج   2880614280046214720241145267689
              5/27/19792738       متزوج   2880125280056318926351223069449
              5/23/19794739       متزوج   2840322280064418727961112403669
              5/12/19791740       متزوج   2880430270086612837841112710706
              5/12/19791741       متزوج   2880220280112316575681003071713
              5/2/19792742       متزوج   2920413280056516870491273698929
              5/1/19792743       متزوج   2830408280036516570631002716552
              4/25/19794744       متزوج   2830813280120718631521146991266
              4/22/19792745       متزوج   2670308210187912643811127360005
              4/20/19791746       متزوج   2911021280072317877801142226324
              3/31/19791747       متزوج   2880209270070915779661146943644
              2/21/19792748       متزوج   2911030270228317897971288600028
              2/1/19793749       متزوج   2720411280023515749171111604283

              2/1/19791750مطلق ارمل یعول 014459451123996179



              1/31/19792751       متزوج   2910406280048713657501155421134
              1/28/19792752       متزوج   2720731280019119247891227097511
              1/27/19794753       متزوج   2780923260096414959541280041120
              1/13/19794754       متزوج   2830716280122113748871150903015

              1/11/19793755مطلق ارمل یعول 016864781116741784
              1/11/19792756مطلق ارمل یعول 015500631152260226

              1/2/19793757       متزوج   2790721280058615022161011590825
              1/2/19792758       متزوج   2860905280056116218171282875209
              3759#########       متزوج   2860210270190413967941200322191
              1760#########       متزوج   2880905270266515968501220597103
              12/7/19782761       متزوج   2910427280008117084691127102052
              12/6/19784762       متزوج   2750820280031418648361280150412
              12/3/19785763       متزوج   2610101280009513562241211151119
              2764#########       متزوج   2850301260142218844181224930565
              1765#########       متزوج   2720217250017318119861224638738
              3766#########       متزوج   2850219270146612146021228719581

              4767#########مطلق ارمل یعول 016857111002997893
              3768#########       متزوج   2780304280065917789631115351429
              3769#########       متزوج   2840621280040813682011110693393
              10/8/19782770       متزوج   2870810280038717943731222520499
              10/6/19783771       متزوج   2800328280042417792661113778825
              9/21/19782772       متزوج   2860601280048817948461146446796
              9/20/19783773       متزوج   2861110280116918591491126327942

              9/16/19782774مطلق ارمل یعول 018580841156342201
              9/11/19784775       متزوج   2740922280033917801801142928934
              9/9/19782776       متزوج   2720917280045717873181229489760
              9/6/19783777       متزوج   2670412280085218857781285259080
              8/28/19784778       متزوج   2620916270051517870651112396791
              8/24/19783779       متزوج   2850101280456819106131098730446
              8/23/19783780       متزوج   2820415010152217198341110145611
              8/14/19781781       متزوج   2920905280012417829281067114697
              8/13/19783782       متزوج   2850612270110316276741226277414
              8/9/19783783       متزوج   2820202280074115210971286919398
              8/1/19781784       متزوج   2861207280008815943691200625265
              7/23/19783785       متزوج   2830923280018217779561146527101
              7/19/19782786       متزوج   2750706270149718826941272210213
              7/7/19781787       متزوج   2910410280098117977751118074574
              7/6/19783788       متزوج   2850917280018716162961004305093
              7/2/19782789       متزوج   2840823140286615379231117692514

              6/29/19784790مطلق ارمل یعول 012726761008471639
              6/17/19782791       متزوج   2860428280008816464721066105662
              6/16/19782792       متزوج   2711114280071113388481147228434
              6/14/19781793       متزوج   2850319280066518232511115543131
              6/10/19782794       متزوج   2791204280008315810751147600029
              6/8/19782795       متزوج   2740613220119417825041288813200
              6/6/19784796       متزوج   2801201280162217668641144371504

              5/15/19783797مطلق ارمل یعول 018962841228763746



              4/30/19782798       متزوج   2831021280028117315381276776061
              4/28/19782799       متزوج   2860113280092713851761141291528
              4/8/19785800       متزوج   2761001270241213401611145237132
              4/8/19784801       متزوج   2670120280105212314501289283596
              3/29/19785802       متزوج   2670604280053616399651246518400
              3/26/19784803       متزوج   2870114270098416002571123802904
              3/25/19784804       متزوج   2881101280078216265341220566170
              3/24/19785805       متزوج   2841122270216513492221229977219
              3/21/19781806       متزوج   2890212140260116189621113568563
              3/20/19782807       متزوج   2840927280016317332131281715476
              3/13/19781808       متزوج   2901118280048219098681159863377
              3/8/19784809       متزوج   2770611280004416911131151824474
              3/1/19783810       متزوج   2800808280018919189101003034222
              2/17/19784811       متزوج   2840211270004413428051272267620
              2/7/19781812       متزوج   2800527220082114171671000502573
              2/5/19783813       متزوج   2791001020272613456681111591357
              2/4/19783814       متزوج   2880627280054514648441125535320
              1/29/19785815       متزوج   2760601260330115939801276273737
              1/26/19781816       متزوج   2900928280024816133521211146181
              1/21/19782817       متزوج   2820804280034718179641117939802
              1/19/19783818       متزوج   2800406280080215807961224957272
              1/19/19781819       متزوج   2890422280064313936641121477252
              1/18/19783820       متزوج   2760229280023318522881112475585
              1/11/19782821       متزوج   2670804280003218586321145053667
              1/6/19783822       متزوج   2810421130066917664601226645072
              1/4/19784823       متزوج   2841120280016116061821148404448
              2824#########       متزوج   2850310280052117169421062480744
              3825#########       متزوج   2750720280054714461441221285902
              3826#########       متزوج   2850716280040216810811125137889
              5827#########       متزوج   2650626260189613793751098288512
              1828#########       متزوج   2840812280070313356821225318709
              12/5/19773829       متزوج   2741101280115915184331113097068
              2830#########       متزوج   2740322280037315892301280267060
              4831#########       متزوج   2730812260093515737551121063259
              5832#########       متزوج   2830118270226414928531112687075
              4833#########       متزوج   2630903010403916099051224691540
              11/6/19772834       متزوج   2820921260156115716351271276130
              11/3/19771835       متزوج   2790206280050517650681100338877
              3836#########       متزوج   2790528020096918207121063136837
              2837#########       متزوج   2870508280024618880511226812622
              2838#########       متزوج   2821223210222812827281100035268
              5839#########       متزوج   2701009280015315209641127920333
              2840#########       متزوج   2720220280051717490121153331048
              10/9/19771841       متزوج   2930822280086618369081222811751
              10/3/19772842       متزوج   2851005280116113057661222228434
              10/2/19772843       متزوج   2870208280052217090451229538856
              9/23/19772844       متزوج   2900426010314213563101016779443



              9/14/19772845       متزوج   2890101280006415716141275420350
              9/8/19773846       متزوج   2771001280163614409551147365150
              9/5/19775847       متزوج   2740517280041818980401123159365
              8/24/19773848       متزوج   2700923010295215279761155060667
              8/20/19773849       متزوج   2670824280037117843971119942485
              8/20/19772850       متزوج   2840820280018614054941112708002
              8/17/19772851       متزوج   2890108280090817701401281797900
              8/13/19772852       متزوج   2821109010456613984131228175468

              8/6/19773853مطلق ارمل یعول 012772211146502785
              8/4/19774854       متزوج   2661117280097919147151283160580
              7/28/19773855       متزوج   2890225280004116740621065441703
              7/26/19772856       متزوج   2880420280094414609921114924667
              7/19/19772857       متزوج   2840908260048612553611150171989
              7/18/19773858       متزوج   2701027270039419027071151761133
              7/17/19772859       متزوج   2860819280122617816271004426486
              7/10/19773860       متزوج   2861215210674312893741115252573
              7/9/19773861       متزوج   2851015280018916761671129995151
              7/3/19772862       متزوج   2820310280066816469441119915112
              7/1/19777863       متزوج   2711015280041116695801128564691
              7/1/19775864       متزوج   2831001280250617788661229231121
              6/4/19775865       متزوج   2670902280017215249841097235576
              6/2/19774866       متزوج   2790818280088415131931007780988
              6/1/19773867       متزوج   2780502010012516457841223841282
              5/25/19772868       متزوج   2861216280078816906951069008440
              5/20/19773869       متزوج   2800304270036819037951119173355
              5/19/19772870       متزوج   2630322270087716060811224428083
              5/9/19772871       متزوج   2710904280045115915831154577442
              5/4/19773872       متزوج   2810704280056718831871222695705
              5/1/19774873       متزوج   2810108280022719095081140344973

              4/8/19773874مطلق ارمل یعول 013316961277501467
              4/8/19772875       متزوج   2690503280077814324831227608034
              4/7/19773876       متزوج   2830905270136419026471211042301

              4/5/19771877مطلق ارمل یعول 014155481159840517
              4/3/19774878       متزوج   2660527280035617184131008770221
              3/22/19771879       متزوج   2830203280108216825021229041731
              3/13/19771880       متزوج   286102828004281815610112775990
              3/1/19774881       متزوج   2821006120092416408581270248222
              2/27/19772882       متزوج   2760531280036613605831274010201
              2/26/19771883       متزوج   2780910260114417038331211005925
              2/20/19772884       متزوج   2860701280292415428511113557553
              2/13/19773885       متزوج   2841021280066915116831144286818

              1/26/19772886مطلق ارمل یعول 019253771020303703
              1/23/19772887       متزوج   2841001280286117253701069303731
              1/20/19774888       متزوج   2850829280026517907381129157862
              1/15/19774889       متزوج   2720101280201115104571149096600

              1/7/19772890مطلق ارمل یعول 016925971020093990
              1/4/19772891       متزوج   2840101280624816930941157333593



              1/1/19773892       متزوج   2820801280168319270581100981535
              4893#########       متزوج   2830424260232815504741148592396
              3894#########       متزوج   2721021280075516430131149601843
              3895#########       متزوج   2811222280034815174801151944800
              3896#########       متزوج   2890903270386412352391119238612
              3897#########       متزوج   2890911280012716476121111663551
              3898#########       متزوج   2811105280078316964291003834862
              2899#########       متزوج   2880620280016519083441156805301
              5900#########       متزوج   2631020280013812200831144201990
              11/5/19763901       متزوج   2860928280124815702471143242492
              11/5/19762902       متزوج   2811123280024218405401156322556

              11/4/19763903مطلق ارمل یعول 017099221154870019
              11/2/19762904مطلق ارمل یعول 019067501120884453

              11/1/19766905       متزوج   2831219280080117170181121264167
              3906#########       متزوج   2800410280040118260631111887607

              1907#########مطلق ارمل یعول 013951271221812498
              10/8/19765908       متزوج   2671228280029113775291288368116
              9/28/19761909       متزوج   2741103280103119124771221221402
              9/12/19763910       متزوج   2760715260060114768941224607613
              8/14/19763911       متزوج   2780914170196214115911117511408

              8/14/19763912مطلق ارمل یعول 012528461113367793
              8/12/19763913       متزوج   2830401280184414922011151036622
              8/4/19763914       متزوج   2800320170070617727201143086966
              8/1/19763915       متزوج   2861206280026812095061225324171
              7/29/19763916       متزوج   2851224270292815032561100650741

              7/29/19761917مطلق ارمل یعول 018464571200353072
              7/25/19763918       متزوج   2851206210144617159051011285663
              7/25/19762919       متزوج   2840324280014413450441119885824
              7/6/19761920       متزوج   2690930280043617051641282108758
              6/25/19764921       متزوج   2800923270244615360331003619105

              6/12/19763922مطلق ارمل یعول 018573971095553215
              6/5/19766923       متزوج   2660505210213517410531224692833
              6/2/19763924       متزوج   2710406280035812391301221874951
              6/1/19762925       متزوج   2711022280041413105971113603070
              5/15/19762926       متزوج   2890917270100414849491008366001
              5/11/19762927       متزوج   2940222280062515791101145454388

              5/10/19761928مطلق ارمل یعول 017946761271545548
              5/6/19762929       متزوج   2741125280075317170881149639752
              5/4/19761930       متزوج   2900202280004515712131224795152
              5/3/19761931       متزوج   2930303280022114457901111585369
              5/1/19762932       متزوج   2811012280032118326101275844338
              4/25/19763933       متزوج   2851216280022818594961153264872
              4/14/19763934       متزوج   2780519280036617614611156839193
              4/14/19761935       متزوج   2860203280100117926601155520283

              3/29/19761936مطلق ارمل یعول 016590291155062386
              3/23/19762937       متزوج   2831029280084818650151222606398
              3/1/19762938       متزوج   2740514160051818430331006715231



              2/29/19764939       متزوج   2840111270104418569251143711556
              2/28/19762940       متزوج   2810215280058717846961228071102
              2/16/19762941       متزوج   2910221280004616036771119900638
              2/15/19764942       متزوج   2860302270006717654411121047006
              2/10/19765943       متزوج   2850402280084517488471120205999
              2/4/19763944       متزوج   2870701280222815340291140604152
              1/31/19762945       متزوج   2821222010274516355191100924585

              1/24/19766946مطلق ارمل یعول 017187721147228230
              1/24/19763947       متزوج   2821017120126816915461144843820
              1/22/19762948       متزوج   2720105280057616745111004130101
              1/13/19763949       متزوج   2631015280073517443931150894845

              1/4/19762950مطلق ارمل یعول 016629111158332110
              5951#########       متزوج   2780109280042817079891274298314
              12/4/19754952       متزوج   2780819280040317986381111281686
              2953#########       متزوج   2821026250046212715431287044742
              2954#########       متزوج   2860902280098118678101144364911
              3955#########       متزوج   2810629280004313264831117512488
              11/4/19753956       متزوج   2690818280071616102511126395067
              11/4/19752957       متزوج   2780307270167114407411008371085
              2958#########       متزوج   2690713280071915902321228218086
              2959#########       متزوج   2830531280009918968051123050008
              3960#########       متزوج   2800907260036613968121153374580
              3961#########       متزوج   2820528280022112991061283130384
              10/6/19754962       متزوج   2680526880011117176821140368851

              9/25/19752963مطلق ارمل یعول 012626051115922921
              9/14/19753964       متزوج   2791214040004212535021223820023
              9/1/19754965       متزوج   2760713240050816847531222821541
              8/29/19753966       متزوج   2800828280010816851631115038715
              8/28/19754967       متزوج   2850307280046718584961159778860
              8/19/19753968       متزوج   2780803280070916073361004285196
              8/16/19752969       متزوج   2670615280027218540001224110916
              8/10/19751970       متزوج   2810217280084217012631007675333
              8/9/19753971       متزوج   2850701190218116387411271111870
              8/5/19755972       متزوج   2801208280048818109351110823826
              8/4/19753973       متزوج   2790918280012113972061129299779
              7/25/19753974       متزوج   2770128280021714024621143234540
              7/5/19753975       متزوج   2870409280064717092081111138173
              7/4/19754976       متزوج   2710327280035418410471229591581
              7/3/19752977       متزوج   2651230280085417557891220855224
              7/1/19753978       متزوج   2801229280036717358561096000305
              6/28/19752979       متزوج   2781009280090713584681222685606
              6/17/19753980       متزوج   2650111020201316975891000095908
              6/9/19753981       متزوج   2861004280060915621351205811222
              6/7/19753982       متزوج   2830725280040218227401142248718
              6/1/19752983       متزوج   2750420880016714376911225342006
              5/28/19754984       متزوج   2680214240027515474781122417544
              5/17/19753985       متزوج   2850523280024116483501110502505



              5/17/19753986       متزوج   2681208280005318993651272621078
              5/16/19752987       متزوج   2851025280056916078101123826926
              5/15/19753988       متزوج   2840123280090915478461009534341
              5/5/19752989       متزوج   2850420020260414634011002535059
              4/19/19754990       متزوج   2840118280020116517791006775620
              4/9/19753991       متزوج   2850909020310514274701212755447
              4/5/19752992       متزوج   2800919280008318095581110728476
              4/2/19752993       متزوج   2791107270022217888541155520401
              3/22/19752994       متزوج   2770503280058613839801151045558
              3/15/19754995       متزوج   2591230280121915707821120171184

              3/15/19751996مطلق ارمل یعول 017105441157350853
              3/13/19753997مطلق ارمل یعول 018562581005041667

              3/6/19754998       متزوج   2771112260242217442781227673229
              3/3/19754999       متزوج   2810507280028315742521116409164
              2/18/197521000       متزوج   2710723280043817113041201271882
              2/15/197531001       متزوج   2851228010400718988141280613324
              2/12/197541002       متزوج   2670520280061218505341151155224
              2/9/197561003       متزوج   2770518280076218534061112508783
              2/8/197521004       متزوج   2790914280030614062261227970521
              2/2/197521005       متزوج   2870628270150812495521129398628
              2/1/197531006       متزوج   2870726260124415802741152490911
              1/28/197541007       متزوج   2600129010003217655051281061251
              1/25/197541008       متزوج   2611118270145315909731287543302
              1/22/197531009       متزوج   2831112020030613503351159785481
              1/20/197541010       متزوج   2570201270219114221601226465179
              1/18/197541011       متزوج   2700715280057212819381157267332
              1/10/197521012       متزوج   2740312280087218094941279500800
              1/5/197521013       متزوج   2790312280078614504951003445318
              1/3/197531014       متزوج   2741102270257416656001288290503
              1/1/197531015       متزوج   2681015280017715933871145317220
              1/1/197531016       متزوج   2800825020204719061333118160173
              1/1/197521017       متزوج   2791001280080916061361222813786
              1/1/197521018       متزوج   2850905280124416357821220518578
              21019#########       متزوج   2860103260080713238481118745049
              31020#########       متزوج   2830325280014815432101007433953
              41021#########       متزوج   2701122260017417139451003906399
              31022#########       متزوج   2830617260010415018511008870460
              41023#########       متزوج   2790929280020718543481150723181
              31024#########       متزوج   2770322240038716540051125588306
              11/7/197431025       متزوج   2810927280010116791701227141692
              51026#########       متزوج   2741021280080115934811229928882
              51027#########       متزوج   2720605280005518751431122944052
              71028#########       متزوج   2760514020142218746781122401410
              41029#########       متزوج   2620615280031816658701149168499
              31030#########       متزوج   2810105010338915401491144113306

              10/1/197441031مطلق ارمل یعول 013240311144495513
              10/1/197431032       متزوج   2780101211766819100581140203309



              9/30/197411033       متزوج   2680729010478418763561156604480
              9/19/197431034       متزوج   2841223280116817147481157663158
              9/9/197441035       متزوج   2760123280008416550161288230554
              9/3/197421036       متزوج   2791213280070816672951153003632
              8/29/197411037       متزوج   2880217280030516565261203203351
              8/27/197421038       متزوج   2700223280043117566681278277369
              8/26/197421039       متزوج   2850501010462913059351118473411
              8/22/197411040       متزوج   2680218280055119036641270795007
              8/16/197441041       متزوج   2641214280061118563891147471197
              8/10/197431042       متزوج   2840718280090117819041113996577
              8/8/197431043       متزوج   2690818280073215344441154587000
              7/25/197411044       متزوج   2861005280056918212381004006390
              7/23/197441045       متزوج   2770228260004419190951220793225
              7/10/197431046       متزوج   2810611270122117253031117172627
              6/19/197431047       متزوج   2820918020066718515261223529052
              6/15/197421048       متزوج   2650404280009716991201060194651
              6/11/197421049       متزوج   2670525270069418702731271076325
              5/24/197421050       متزوج   2791223280006317354771128119110
              5/21/197411051       متزوج   2660106280035815615111003533376
              5/6/197421052       متزوج   2771003280016417625171119952030
              5/5/197441053       متزوج   2860105280046216527181155279333
              5/4/197421054       متزوج   2840801280118618007381228593365
              5/2/197421055       متزوج   2840314020076218701411006115088
              4/16/197451056       متزوج   2810914280004414371391228890270
              4/14/197431057       متزوج   2830308260240118419511119328899
              4/13/197441058       متزوج   2630228280031917840751020512766
              4/5/197451059       متزوج   2830119280010817230891115624625
              3/28/197421060       متزوج   2861005280168916770171222669153
              3/26/197441061       متزوج   2830514240280815022591222278182
              3/26/197441062       متزوج   2790906280084417964021115792930
              3/4/197431063       متزوج   2850323280050717597881146134203
              2/22/197441064       متزوج   2760223280004817185501100817819
              2/9/197431065       متزوج   2731208280010117342831122232773
              2/7/197431066       متزوج   2810619210162814812501117370102
              2/5/197441067       متزوج   2800420280016615502131155419189

              2/5/197421068مطلق ارمل یعول 015269861221273105
              2/4/197431069       متزوج   2881216280010818461171118733059
              2/3/197431070       متزوج   2840910280174212989881113379525
              1/27/197441071       متزوج   2720114280019216903251224927622
              1/24/197411072       متزوج   2760721190008716167601068774460
              1/22/197451073       متزوج   2530411270105614754521211702540
              1/21/197421074       متزوج   2750929020178216422491005619623
              1/15/197421075       متزوج   2831115280110717129251274760055
              1/13/197451076       متزوج   2670313280031517804631014021078
              1/13/197431077       متزوج   2640616280041218567631124092411
              1/10/197431078       متزوج   2820820280048912852931120023331
              1/10/197421079       متزوج   2881110280016116430361152272288



              1/1/197441080       متزوج   2631125280087916805191002426614
              61081#########       متزوج   2760420280092517593961159547436
              61082#########       متزوج   2851203280052817069131117935669
              12/9/197331083       متزوج   2651017280019614458711118312068
              12/8/197331084       متزوج   2571003280003514773981287113595
              31085#########       متزوج   2840316280006215930311149393220
              41086#########       متزوج   2861013240338218034341159029249
              61087#########       متزوج   2660927280047518179751122369469
              51088#########       متزوج   2571028270105917918011115454402
              11/6/197331089       متزوج   2871207280070818808741120055844
              11/5/197321090       متزوج   2840701280138417775861283532830
              41091#########       متزوج   2831012280110619275141009520014
              21092#########       متزوج   2870419270158118174401123825746
              41093#########       متزوج   2621228280091317566121144020888
              11094#########       متزوج   2640216130009712556651203047903
              41095#########       متزوج   2810823280024115502371112552861
              31096#########       متزوج   2770817280062312184961282553590

              31097#########مطلق ارمل یعول 015953741142554037
              10/9/197331098       متزوج   2790402280078518459051222242297
              10/4/197331099       متزوج   2730712280059816578461152239512
              9/23/197321100       متزوج   2831218280130212322671206147698
              9/23/197311101       متزوج   2890403280024813710491111761970
              9/21/197321102       متزوج   2840718280014515348121211641123
              9/5/197331103       متزوج   2660222280049615750071112047053
              8/5/197331104       متزوج   2801012880010817943951001121861
              8/4/197331105       متزوج   2860318270220115713601000011610

              7/31/197321106مطلق ارمل یعول 014020851152643380
              7/17/197321107مطلق ارمل یعول 019278841125532839

              7/15/197331108       متزوج   2800628280074119278901228814949
              7/5/197311109       متزوج   2630818280067115170081277932511
              7/4/197341110       متزوج   2710818280079913574121221100424
              6/19/197321111       متزوج   2811101270122717867561210016233
              6/5/197311112       متزوج   2600719280031813308711126685055
              5/27/197311113       متزوج   2860716280066116069251281499008
              5/13/197321114       متزوج   2730203270019313453731123439030
              4/28/197341115       متزوج   2760105270018915681601118071709
              4/12/197341116       متزوج   2861125280068316902311285559929
              4/9/197351117       متزوج   2740525270138117193661129179991
              4/1/197331118       متزوج   2641231280013117707891129920017
              3/30/197311119       متزوج   2821006280012715101681005033287
              3/19/197351120       متزوج   2820903280026417164601229886898
              3/5/197331121       متزوج   2831205280006118255131152318079
              2/28/197321122       متزوج   2860224280020119159961152227858
              2/10/197331123       متزوج   2810418280094112924711227725817
              2/7/197331124       متزوج   2770703280026115992761210576304
              2/2/197341125       متزوج   2650326260119619048971281272013
              1/13/197341126       متزوج   2811121280082314956341002712512



              1/1/197341127مطلق ارمل یعول 013901401116108994
              51128#########       متزوج   2820101280096814993691128850660
              11129#########       متزوج   2670516020077618392621152950791
              21130#########       متزوج   2720105280109214528271126711216
              31131#########       متزوج   2781118280138118769611283184014
              31132#########       متزوج   2651115210249915482381149633995
              31133#########       متزوج   2840920280004215420821156532535
              41134#########       متزوج   2790914280016115845301200749392
              11135#########       متزوج   2790203010052816979751271135458
              31136#########       متزوج   2580215280031615265461112088028
              9/18/197241137       متزوج   2820927280010519074611122775368

              9/10/197211138مطلق ارمل یعول 017867211122934079
              9/7/197221139       متزوج   2720101280130817796781207797881
              9/3/197241140       متزوج   2781004270192413510641226135947
              9/3/197231141       متزوج   2820827280018417549201222332221
              8/21/197211142       متزوج   2840815280088117406191117631113
              8/20/197231143       متزوج   2820401280012614545521006360717
              8/16/197251144       متزوج   2750103280064614833611155296679
              8/3/197231145       متزوج   2830608280070818500071100980333
              8/1/197231146       متزوج   2750518130218216925091157595900
              7/29/197241147       متزوج   2620402260203116943641223267047
              7/15/197241148       متزوج   2701116280037316671711282763689
              7/14/197231149       متزوج   2671207280057313403821272226491
              6/30/197241150       متزوج   2790628280028517237041159587363
              6/28/197241151       متزوج   2830112280048818109851227840333
              6/12/197251152       متزوج   2771215250444818779231129391854
              6/4/197211153       متزوج   2840721280092718121821212580144
              6/2/197251154       متزوج   2831119270168712811551122605097
              5/18/197231155       متزوج   2721111280040113663151143940510
              5/9/197231156       متزوج   2860506280060112441001229355997
              5/8/197231157       متزوج   2800318280070219106461003929138
              5/1/197241158       متزوج   2771127270098817139021224552704
              4/29/197211159       متزوج   2680502160205818203931156547919
              4/25/197251160       متزوج   2750313280060314851961000415233
              4/4/197231161       متزوج   2830221270222817611331129179994
              4/2/197211162       متزوج   2870717280014114535321000408432
              3/26/197251163       متزوج   2710219280021718344021120322813
              3/22/197231164       متزوج   2820107280012615381521287979655
              3/17/197231165       متزوج   2630425270101715314071202009620
              3/14/197221166       متزوج   2800528280052413057621223427527
              3/4/197241167       متزوج   2790814270106913332111112683225
              2/24/197231168       متزوج   2740427280007918857491128926920

              2/24/197211169مطلق ارمل یعول 013069001142338113
              1/30/197231170       متزوج   2820620280134215969821017485580
              1/13/197251171       متزوج   2830415280016318490221158500990
              1/6/197211172       متزوج   2820218880018917273571274799772
              1/1/197241173       متزوج   2641122280037216753721274761533



              1/1/197221174       متزوج   2830701280056117371971281313873
              41175#########       متزوج   2760704270166516855301154882203
              31176#########       متزوج   2750710230008317850741065322200
              12/7/197141177       متزوج   2820115280082812613911220540925
              51178#########       متزوج   2830414280052115053021150953518
              51179#########       متزوج   2640221280045612049181272269447
              9/21/197141180       متزوج   2840728280166118293411112298960
              9/10/197141181       متزوج   2801119280088616948081148035646
              9/2/197121182       متزوج   2850609280024116271931122885794
              8/25/197141183       متزوج   2871025280140813059171141141223
              8/10/197121184       متزوج   2651209280103815472651119903495
              7/5/197141185       متزوج   2830223280052816843701159199077
              6/29/197131186       متزوج   2610526280019313099221152616108
              6/12/197141187       متزوج   2801216280014413199911150388672
              5/27/197131188       متزوج   2630201280029512664641156811448
              5/24/197131189       متزوج   2661213280071915427501222873710
              5/17/197131190       متزوج   2840330280004113749631114926306
              4/26/197131191       متزوج   2860625280066316066241158588684
              4/22/197141192       متزوج   2820221250222415262841006875125
              3/27/197111193       متزوج   2830927280064914121571119748869
              3/25/197131194       متزوج   2690122280051517921601127748611
              3/9/197121195       متزوج   2821013010468117338401006557025
              3/8/197131196       متزوج   2851103280024612641381125377766
              3/1/197141197       متزوج   2680515280031917863371158433677
              2/27/197131198       متزوج   2810225280060614462411225020442
              2/21/197141199       متزوج   2610811280007118330481118110868
              2/13/197121200       متزوج   2760129280024515263261221366700

              2/11/197131201مطلق ارمل یعول 012816101288613941
              2/8/197141202       متزوج   2800109280040916132841200748117
              1/27/197131203       متزوج   2801002280070216480881226080775
              1/24/197151204       متزوج   2760214280004917043481114302807
              1/24/197131205       متزوج   2780813280084612030491008470471
              1/23/197131206       متزوج   2840227280014218528331100270624
              1/21/197131207       متزوج   2550221280065117771251224106560
              1/18/197131208       متزوج   2771111280050113218231003521891
              41209#########       متزوج   2791020280040614504501007142744
              41210#########       متزوج   2640818280077218416111154113911
              31211#########       متزوج   2770601180188114692851153899908
              51212#########       متزوج   2791110250116518554811142664226

              41213#########مطلق ارمل یعول 017898991115372979
              11214#########       متزوج   2620425280019312377271118828092

              10/5/197011215مطلق ارمل یعول 017965011156676381
              9/21/197021216       متزوج   2761003280046117260671221210236
              9/6/197031217       متزوج   2760101130070216580581129951388

              9/1/197021218مطلق ارمل یعول 012602451149238067
              8/26/197061219       متزوج   2760831280038113537161119808006
              8/25/197031220       متزوج   2830102280046418185251149579318



              7/26/197021221       متزوج   2550830280009818327151122132929
              7/9/197041222       متزوج   2630125280051217044281062356904
              7/8/197051223       متزوج   2910501280176413985371159209981
              7/8/197051224       متزوج   2730404280072514983011143156112

              7/4/197041225مطلق ارمل یعول 015447691123069458
              7/1/197011226       متزوج   2730705280070619064791221588228

              6/25/197041227مطلق ارمل یعول 017375381117142905
              6/16/197021228       متزوج   2781210280094618949861274362349
              6/14/197021229       متزوج   2821001280008816090191124145353
              6/3/197031230       متزوج   2791212280006818138861113652294
              5/26/197031231       متزوج   2850119280054917121131223737247
              5/4/197041232       متزوج   2730719280024217732461160502022
              4/12/197021233       متزوج   2840420280042314026901282694562
              4/9/197031234       متزوج   2880510280014518244061110790439
              4/3/197031235       متزوج   2781213280056814856501119002808
              4/1/197041236       متزوج   2701201280060612639471019435527
              3/24/197021237       متزوج   2620920280055118747361206147679
              3/22/197041238       متزوج   2640224280043416404041119009037
              3/3/197031239       متزوج   2700101280143118564971272532092
              2/25/197031240       متزوج   2810930280020812090521113386447

              2/10/197021241مطلق ارمل یعول 018566491147788925
              2/2/197051242       متزوج   2740113280092419054091121019038
              1/9/197041243       متزوج   2810827280064314605121225880021

              11244#########مطلق ارمل یعول 017954261100584242
              41245#########       متزوج   2611225280091416792581123833516
              31246#########       متزوج   2570823270069317707271126661731
              12/8/196931247       متزوج   2780410250060515191691285964309
              41248#########       متزوج   2811210270170213700451275720236
              11/2/196941249       متزوج   2790726280084616025071152939890

              21250#########مطلق ارمل یعول 013363151100878416
              10/4/196921251       متزوج   2610926280033417905231113568125
              10/3/196931252       متزوج   2611214280055214563181119941822

              10/1/196911253مطلق ارمل یعول 016969201141933691
              9/27/196921254       متزوج   2630425280019819111261141393355
              9/13/196941255       متزوج   2730219280008918383311279678658
              9/7/196921256       متزوج   2760318280046317783741224983411
              8/16/196941257       متزوج   2810516280078912541911064676022
              8/12/196921258       متزوج   2710209010282514548041285908262

              8/12/196921259مطلق ارمل یعول 016857601114537171
              8/1/196921260مطلق ارمل یعول 018471331001193559

              7/2/196951261       متزوج   2800420210452617172301155291607
              7/1/196931262       متزوج   2810623040008114759711145550956
              6/27/196921263       متزوج   2630205280009313047281153342413
              6/21/196931264       متزوج   2660225270057717880191276197645
              6/19/196951265       متزوج   2820627280060216767761118198499
              6/11/196941266       متزوج   2661125270025819070521284993913
              5/30/196931267       متزوج   2790901280042817959251146570106



              5/19/196931268مطلق ارمل یعول 015728041127790811
              5/15/196931269مطلق ارمل یعول 017074391126971951

              5/7/196931270       متزوج   2740221270234217319351156797401
              5/3/196911271       متزوج   2810101280154417128361061332000
              5/1/196921272       متزوج   2600716260125614903161222487300
              4/12/196941273       متزوج   2650125010323615397641066844528
              4/9/196931274       متزوج   2780401280076615121201110786223

              4/3/196931275مطلق ارمل یعول 015807291288070218
              3/18/196941276       متزوج   2820518280018616454111004747680
              2/6/196931277       متزوج   2740625280082218601051157362113
              1/22/196931278       متزوج   2560524280041214793891159000471
              1/20/196941279       متزوج   2800818280102615450651127753004
              1/9/196941280       متزوج   2770929270014913968101149660185
              1/8/196921281       متزوج   2620501280045118468011220968737

              1/8/196921282مطلق ارمل یعول 01836014272613035
              1/7/196941283       متزوج   2790422010094215564981115588336
              1/6/196921284       متزوج   2770110160078518026681228965225
              41285#########       متزوج   2650415280047518402761004885718
              12/1/196821286       متزوج   2591019280023518966281221913864
              51287#########       متزوج   2770904280020214069911152999101
              41288#########       متزوج   2761129270032713118271123448152
              11/9/196841289       متزوج   2760521280080615450091111911839

              11/6/196831290مطلق ارمل یعول 013802971095106460
              41291#########       متزوج   2590325280037315216271122563251
              21292#########       متزوج   2771008280128513686451227610285
              31293#########       متزوج   2800425280056615150811116505100
              31294#########       متزوج   2770128020130816633421111691726
              9/27/196821295       متزوج   2740515280048914723341226382387
              9/25/196821296       متزوج   2740510280052613758771282220059

              9/17/196841297مطلق ارمل یعول 016863351153553524
              9/13/196831298مطلق ارمل یعول 014279941144533537

              9/7/196811299       متزوج   2531218010205816486931228610290
              8/26/196831300       متزوج   2800621280060413319961128861160
              8/15/196831301       متزوج   2650719280041817403811281414623
              7/18/196831302       متزوج   2710725280042618902621221679993
              7/11/196811303       متزوج   2790119280030612258221122622570
              6/13/196831304       متزوج   2781219280016815454161114763196
              6/7/196831305       متزوج   2811111280058318178001117069876
              5/25/196851306       متزوج   2831012280106815713951148803553

              5/24/196841307مطلق ارمل یعول 018842061154442702
              5/22/196821308       متزوج   2590709280003216080811200224937
              5/17/196831309       متزوج   2731110260158818545461143905969
              5/15/196821310       متزوج   2770801280074116610011143998082
              5/12/196821311       متزوج   2810117280008113297071285015654
              5/6/196841312       متزوج   2811225270026716550141151151562
              4/25/196831313       متزوج   2530202280013318496111125864185
              4/25/196831314       متزوج   2660715270069517719661206682595



              4/12/196831315مطلق ارمل یعول 018417921289722932
              4/11/196831316       متزوج   2740110280054716699391151600037
              4/10/196841317       متزوج   2790101260460119218721285693236
              4/1/196831318       متزوج   2840627280042316775081200300502
              3/27/196821319       متزوج   2690629280064616768761227377827

              3/21/196841320مطلق ارمل یعول 016371751118812477
              3/1/196831321       متزوج   2640223280037117922521223919287
              2/29/196811322       متزوج   2850830280050115387581289285448
              2/26/196831323       متزوج   2760419280036115664271114281142
              2/17/196821324       متزوج   2660706280062315415641203113307
              2/14/196841325       متزوج   2651003280083813981751226086988
              2/13/196841326       متزوج   2830516280004416105921142308014
              2/10/196821327       متزوج   2650409280019515278871153390622
              1/6/196811328       متزوج   2640107280021719015581118405047
              41329#########       متزوج   2690126270128517627811222223938
              51330#########       متزوج   2590926280003514609901115063992
              12/6/196721331       متزوج   2691216280034213302991279319066
              12/4/196731332       متزوج   2810121280082817566941003459985
              31333#########       متزوج   2681002280089213746921220928063
              11/3/196741334       متزوج   2770313280012215657611149268570
              11/2/196741335       متزوج   2790201280118715184601226531367

              31336#########مطلق ارمل یعول 019050661140517454
              61337#########       متزوج   2730816280008217610631091342665
              21338#########       متزوج   2910309280092216657291126635466

              10/8/196741339مطلق ارمل یعول 018351621204634103
              9/23/196741340       متزوج   2771015270014716805991206438023
              9/7/196731341       متزوج   2660731280083717330961062162874
              9/4/196721342       متزوج   2770207270072114646881001914016
              8/22/196741343       متزوج   2650723280047515349351100296609
              8/17/196751344       متزوج   2711025280086918966421129021191
              7/8/196751345       متزوج   2830122280082518526811141535783
              6/28/196731346       متزوج   2721130280080715943961202126801
              6/22/196751347       متزوج   2760225280082615163451119954438
              6/1/196711348       متزوج   2791115280072415001091226355482
              5/8/196711349       متزوج   2771008280012212191771151593348
              4/21/196741350       متزوج   2760801280064916888521112700625

              4/20/196731351مطلق ارمل یعول 016855551149993836
              4/13/196721352       متزوج   2680120280056516908821223519304
              4/6/196751353       متزوج   2780805280084518977631119858580
              3/25/196731354       متزوج   2741010280058918198521114536757
              3/4/196731355       متزوج   2790410280016615191661122872152
              3/1/196721356       متزوج   2621016280031312517141273328224
              2/17/196741357       متزوج   2731201280024316393411140624107
              2/5/196731358       متزوج   2741210280064618755181112449945
              1/23/196731359       متزوج   2720420280050118101601140779152
              1/23/196721360       متزوج   2680111280050712015511282447757
              1/21/196731361       متزوج   2820124280018518516881009326047



              41362#########مطلق ارمل یعول 019247441149448890
              12/2/196641363       متزوج   2591021270045314888801000273098
              12/2/196621364       متزوج   2810124270122118591821222208985
              31365#########       متزوج   2610503280005413549441149601943
              31366#########       متزوج   2730208280034215603071225880102
              31367#########       متزوج   2630328880005814811381222669336
              31368#########       متزوج   2860810280130318398761210172804
              41369#########       متزوج   2691120280058115708081220549361

              10/4/196641370مطلق ارمل یعول 016627001224060457
              10/3/196611371       متزوج   2680429280042812936941119780022
              9/30/196651372       متزوج   2741113270026713804501064672639

              9/25/196631373مطلق ارمل یعول 018517931141283390
              8/12/196671374       متزوج   2830929280056418543631157271925

              8/5/196611375مطلق ارمل یعول 019101281288611900
              7/25/196621376مطلق ارمل یعول 014920031118828564
              7/23/196641377مطلق ارمل یعول 017225571157284037

              6/17/196631378       متزوج   2691004280024914794941111422055
              5/14/196621379       متزوج   2650306280057716406521158871296
              3/6/199501380       متزوج   2971116280042919112971153407053
              10/1/199401381       متزوج   2810520280069818171641017836602
              01382#########       متزوج   2840822240087718649931150589911
              7/3/199301383       متزوج   2860909280105518841571091664103
              6/1/199301384       متزوج   2850518280005816235101118776445
              1/25/199301385       متزوج   2880812010151216243481279262671
              7/29/199201386       متزوج   2930118280068517952891150032941
              5/5/199201387       متزوج   2900901280193518648911100290993
              4/15/199201388       متزوج   2880121270031112947521006518466
              4/7/199201389       متزوج   2910427270043416427031272018333
              3/2/199201390       متزوج   2921201280262118621221099978511
              1/5/199201391       متزوج   2850629280129316962721151888009
              11/1/199101392       متزوج   2920823320003317802751141198163
              01393#########       متزوج   2931104270202619171511005740101
              9/23/199101394       متزوج   2861018260159217968991007582608
              9/20/199101395       متزوج   2840801280025215729821158843321
              9/17/199101396       متزوج   2850126280127116869721111289035
              8/28/199101397       متزوج   2960420280018315081871100864758
              8/13/199101398       متزوج   2790310280017815897541158870338
              5/23/199101399       متزوج   2840101280261715307071114727530
              4/8/199101400       متزوج   2900117880047212420751121548955
              4/2/199101401       متزوج   2910203280095113584301111481847
              01402#########       متزوج   2850605280067215892521147249009
              01403#########       متزوج   2871102020077313978611005561903
              01404#########       متزوج   2910918270220118130201115955329
              10/1/199001405       متزوج   2910411280056414731261285525271
              9/8/199001406       متزوج   2911023270132215439031111317401
              7/25/199001407       متزوج   2910115280126216989101285512173
              6/9/199001408       متزوج   2820915280013614489201141336635



              5/13/199001409       متزوج   2911001280298515253761129454634
              5/1/199001410       متزوج   2930301280146919124861149220122
              4/5/199001411       متزوج   2840225280115114578661285505823
              2/24/199001412       متزوج   2810814280031518239641114130647
              01413#########       متزوج   2910307280034915492071277998832
              9/12/198901414       متزوج   2901101270032719274931221514204
              8/31/198901415       متزوج   2921121260018117514711150948373
              8/22/198901416       متزوج   2810601280043416943761158857571
              7/28/198901417       متزوج   2950427280040216992691129207666
              7/22/198901418       متزوج   2930908280016618589971156305897
              01419#########       متزوج   2910901280010119101951283575337
              01420#########       متزوج   2851012250221318180551200404455
              12/6/198801421       متزوج   2930913280048117072381155520252
              01422#########       متزوج   2790826280067218859501100510123
              01423#########       متزوج   2940101280374915889671120566007
              01424#########       متزوج   2890905190070118434631111752009
              11/5/198801425       متزوج   2940508280096318134581142336103
              01426#########       متزوج   2920307280054815927651149905544
              01427#########       متزوج   2810720280077118354341007219012
              10/1/198801428       متزوج   2880627280108814339441004693058
              9/27/198801429       متزوج   2890102280101814697041279894747
              8/1/198801430       متزوج   2890504280016119058571110078900
              7/15/198801431       متزوج   2841230250261917478531154233771
              6/18/198801432       متزوج   2970101213900118339361119584363
              6/9/198801433       متزوج   2791212280009212354591067649246
              4/21/198801434       متزوج   2891113280034918325071145245601
              4/10/198801435       متزوج   2880609280028814298511063519638
              4/1/198801436       متزوج   2880719280005213442551119572299
              3/22/198801437       متزوج   2680313280009313651911097696208
              3/11/198801438       متزوج   2871215120381218017741121044589
              3/3/198801439       متزوج   2890506280005216479351155567020
              2/12/198801440       متزوج   2940825280004118530651280498910
              2/10/198801441       متزوج   2781112280007512303261144198103
              2/7/198801442       متزوج   2910601280114116854151280863860
              1/8/198801443       متزوج   2890606280007517318381116698768
              01444#########       متزوج   2910629270012318590201017346281
              01445#########       متزوج   2820410270373116451971274575632
              01446#########       متزوج   2890101280444212959951289895678
              11/8/198701447       متزوج   2920421280052317838621200714417
              11/8/198701448       متزوج   2920727280082317673741146688436
              01449#########       متزوج   2860216280095217602631148286780
              10/1/198701450       متزوج   2851001280323413863901150598111
              9/14/198701451       متزوج   2721129280069213076351007387032
              8/9/198701452       متزوج   2920701280210516293011201696060
              6/1/198701453       متزوج   2960522280052613249271120252347
              5/21/198701454       متزوج   2920102280084617934761112649944
              5/5/198701455       متزوج   2880601190278218692171143303010



              5/2/198701456       متزوج   2851212280037315792931100111681
              2/5/198701457       متزوج   2870411280088615630411148954235
              01458#########       متزوج   2920815280126118374251226342787
              01459#########       متزوج   2900930020412714282001142875423
              01460#########       متزوج   2840929280071215738741210337479
              01461#########       متزوج   2900824280022212061591100089276
              01462#########       متزوج   2951204280006618906011117279799
              9/25/198601463       متزوج   2950826280086815033211210615556
              9/7/198601464       متزوج   2890617280014318167281124696025
              8/29/198601465       متزوج   2860129280067215003251221666603
              8/21/198601466       متزوج   2870110280084616435221124874140
              8/11/198601467       متزوج   2910601280262716769781280109278
              8/4/198601468       متزوج   2940305270082113018941118757903
              7/30/198601469       متزوج   2960829280006913276091157400027
              7/13/198601470       متزوج   2940924260288318582531003844291
              7/1/198601471       متزوج   2860208280011114921841069558872
              6/27/198601472       متزوج   2881127120102115959561018082984
              4/20/198601473       متزوج   2901015280006614657211142886802
              3/26/198601474       متزوج   2890123280010317241491000662488
              2/7/198601475       متزوج   2800327280009414163321110308592
              1/20/198601476       متزوج   2910203270358117906551200678583
              1/15/198601477       متزوج   2830214280067712278661125275066
              1/5/198601478       متزوج   2931201280030515869271114982932
              12/1/198501479       متزوج   2840920280134112077571129422529
              01480#########       متزوج   2800823280147213193811274441036
              01481#########       متزوج   2951014280076115900181223470389
              10/2/198501482       متزوج   2811014280037918572571144624416
              9/28/198501483       متزوج   2970809280070118745231120500992
              9/1/198501484       متزوج   2770203240003114893301145465858
              8/8/198501485       متزوج   2941201280118717769221143528262
              7/14/198501486       متزوج   2810323280009616416081144166291
              6/25/198501487       متزوج   2960821280058616873121113980807
              6/11/198501488       متزوج   2871216280092817873561127375332
              5/25/198501489       متزوج   2790930280003118229981145474274
              2/9/198501490       متزوج   2740920280049917860901110890061
              1/6/198501491       متزوج   2870904280012516423271100097766
              12/1/198401492       متزوج   2881201140430816191501283169725
              01493#########       متزوج   2800511280067819118781114427161
              01494#########       متزوج   2931221270104213434011144789265
              11/5/198401495       متزوج   2791007280081614387841222556590
              11/1/198401496       متزوج   2841201280244917149251146923278
              9/19/198401497       متزوج   2940521280034116221911203323303
              8/17/198401498       متزوج   2921113280008118853571100516954
              6/5/198401499       متزوج   2880101280392117525181220114040
              6/1/198401500       متزوج   2901201280180416945131225641314
              4/16/198401501       متزوج   2750805280075218150001224410987
              4/1/198401502       متزوج   2860920270654113570271129302728



              3/8/198401503       متزوج   2840220280028517157461111809480
              2/25/198401504       متزوج   2920107270052418196201112522664
              01505#########       متزوج   2910618280008415630051147530580
              01506#########       متزوج   2870101260168218744911127115757
              01507#########       متزوج   2790626280045914949071228928968
              9/12/198301508       متزوج   2910211280040514837121287094482
              8/1/198301509       متزوج   2950717280032315175321022063477
              7/8/198301510       متزوج   2871123280016914474921222936773
              6/26/198301511       متزوج   2940903280040213048421113968336
              6/23/198301512       متزوج   2821127010667216302321224113436
              4/19/198301513       متزوج   2870117280084315055761153931790
              2/26/198301514       متزوج   2930203280006315292521159215497
              2/8/198301515       متزوج   2791101020077115937791005702359
              1/20/198301516       متزوج   2910324270036118385881112792955
              01517#########       متزوج   2870108180164217743541157383408
              01518#########       متزوج   2840501280122516375971282769343
              11/2/198201519       متزوج   2840906280012815219481127200709
              01520#########       متزوج   2970930011078717866201159848286
              10/4/198201521       متزوج   2880110010680712828031129695037
              9/13/198201522       متزوج   2920910280088118034971274743343
              7/9/198201523       متزوج   2861220280120116553191005418130
              5/10/198201524       متزوج   2780113280027216622891146392885
              5/6/198201525       متزوج   2931215280076318097301221807231
              1/16/198201526       متزوج   2851219280006117690321004838340
              1/4/198201527       متزوج   2820101022089112109041006226814
              01528#########       متزوج   2950225280012814458391228206315
              11/7/198101529       متزوج   2830807280122919122191200075592
              01530#########       متزوج   2931122280004217145381271119023
              01531#########       متزوج   2890902260004818629401001811447
              9/16/198101532       متزوج   2860113280106118393081123571992
              8/6/198101533       متزوج   2560426280023418196891156771330
              7/16/198101534       متزوج   2910423150054416299761141901499
              6/14/198101535       متزوج   2920914280038717200841142599045
              4/1/198101536       متزوج   2890923270174218468671111435150
              3/18/198101537       متزوج   2850108270604115906441144662385
              7/31/198001538       متزوج   2741003280023319098881155599870
              6/25/198001539       متزوج   2830604280016118214421144288390
              01540#########       متزوج   2870927280106616857831146692626
              12/8/197901541       متزوج   2730711280071917068801142706493
              11/4/197901542       متزوج   2701227210155814867651003545525
              01543#########       متزوج   2860914270406419023641227962901
              9/13/197901544       متزوج   2860928270044118190891118295309
              8/2/197901545       متزوج   2890702280088516165291272519345
              1/1/197801546       متزوج   2630125280047417102451153364499
              10/6/197701547       متزوج   2721203280031817606691111884561
              8/15/197701548       متزوج   2960612280036317655751226201933
              01549#########       متزوج   2701208280047617762811147454019



              10/6/197601550       متزوج   2631123280045715152981144545220
              7/6/197601551       متزوج   2820901280228713826251118636929
              01552#########       متزوج   2690404270081318201051124542072
              01553#########       متزوج   2821005270128714242501126398930
              3/10/197501554       متزوج   2900224280088712135801100881101
              4/2/197401555       متزوج   2780301280083215391851002752520
              3/19/197401556       متزوج   2600501280003714960841273403328
              01557#########       متزوج   2810915020182617909281121280703
              01558#########       متزوج   2761120040004717624411158407010
              11/6/197101559       متزوج   2720701280121718602671118119848
              7/12/197101560       متزوج   2580323240009918561621122233736
              5/24/197101561       متزوج   2610405028839918606671004325201
              1/1/197101562       متزوج   2810412270218415661341100193038
              1/18/197001563       متزوج   2580302280011616753211153669600
              11/8/196901564       متزوج   2690201270023918402171006600822
              5/5/196901565       متزوج   2820330280050617635041155527355
              3/6/196901566       متزوج   2690712020030914320541005504960
              1/4/196801567       متزوج   2680930280036912338481112365094
              12/8/196701568       متزوج   2661127270178112081761098775851
              8/9/196701569       متزوج   2821101280188918960541226739486
              3/20/196701570       متزوج   2760401280096115405951223324425
              01571#########       متزوج   2590923270059113469431125855572

              4/26/199501572    اعــــزب   018820271149844669
              4/20/199501573    اعــــزب   018223161128685818
              4/18/199501574    اعــــزب   019047721126814796
              4/17/199501575    اعــــزب   015144021151228128
              4/15/199501576    اعــــزب   016091971151171768
              4/7/199501577    اعــــزب   015992391229388107
              3/30/199501578    اعــــزب   014242681157559881
              3/27/199501579    اعــــزب   017740751155341504
              3/27/199501580    اعــــزب   015144251146867655
              3/22/199501581    اعــــزب   015374291156337352
              3/2/199501582    اعــــزب   014314981129425748
              3/1/199501583    اعــــزب   015689661157812450
              2/25/199501584    اعــــزب   015075951153110621
              2/24/199501585    اعــــزب   017813651229900906
              2/18/199501586    اعــــزب   016627491140788266
              2/14/199501587    اعــــزب   017201841225807127
              2/13/199501588    اعــــزب   016896891270200022
              2/7/199501589    اعــــزب   017999931148281501
              2/4/199501590    اعــــزب   018298211141430476
              1/20/199501591    اعــــزب   014629371147636416
              1/16/199501592    اعــــزب   015838311220541026
              1/6/199501593    اعــــزب   012334561110821156
              1/1/199501594    اعــــزب   015262231142740496
              1/1/199501595    اعــــزب   017168071122055964
              1/1/199501596    اعــــزب   018282801124294503



              1/1/199501597    اعــــزب   017116361200776822
              1/1/199501598    اعــــزب   018552111203939116
              1/1/199501599    اعــــزب   015137511143270424
              1/1/199501600    اعــــزب   014929081149983535
              01601#########    اعــــزب   012878711221793558
              01602#########    اعــــزب   014746511119975313
              01603#########    اعــــزب   014756251021667710
              12/2/199401604    اعــــزب   016926041115729430
              01605#########    اعــــزب   017474931114652366
              01606#########    اعــــزب   015346521121806074
              01607#########    اعــــزب   016178041127755071
              01608#########    اعــــزب   013496131100065322
              01609#########    اعــــزب   016089811023040274
              01610#########    اعــــزب   016864271118535265
              01611#########    اعــــزب   018359171117058290
              01612#########    اعــــزب   017621161115115316
              01613#########    اعــــزب   013081911146232844
              01614#########    اعــــزب   017636611117465674
              01615#########    اعــــزب   016790941282717157
              01616#########    اعــــزب   018908961115988793
              10/3/199401617    اعــــزب   018552031061809575
              10/1/199401618    اعــــزب   015702721005795977
              10/1/199401619    اعــــزب   016384771111134638
              10/1/199401620    اعــــزب   018883311210825619
              9/24/199401621    اعــــزب   014631411222627871
              9/22/199401622    اعــــزب   017687171002071313
              9/21/199401623    اعــــزب   014154311156235601
              9/19/199401624    اعــــزب   014525851119902982
              9/15/199401625    اعــــزب   014889601128102562
              9/15/199401626    اعــــزب   016319601226980661
              9/14/199401627    اعــــزب   018101531110222323
              9/13/199401628    اعــــزب   017983921270368397
              9/9/199401629    اعــــزب   017701361146394838
              9/9/199401630    اعــــزب   014635961122042745
              9/6/199401631    اعــــزب   019270191112382358
              9/3/199401632    اعــــزب   015713341282462478
              9/1/199401633    اعــــزب   015114801229082673
              9/1/199401634    اعــــزب   014834911152974932
              9/1/199401635    اعــــزب   018336501147258077
              8/21/199401636    اعــــزب   018380371126762157
              8/21/199401637    اعــــزب   012619681111391199
              8/20/199401638    اعــــزب   018138261157933411
              8/18/199401639    اعــــزب   018612361221656915
              8/9/199401640    اعــــزب   015167251149589229
              8/5/199401641    اعــــزب   018168891143862303
              8/2/199401642    اعــــزب   019277231145508834
              8/1/199401643    اعــــزب   017417481149276111



              7/30/199401644    اعــــزب   012513231125547473
              7/27/199401645    اعــــزب   015253721126522878
              7/26/199401646    اعــــزب   014722531110479686
              7/23/199401647    اعــــزب   018465281111132187
              7/20/199401648    اعــــزب   017664861110970600
              7/18/199401649    اعــــزب   018401301141244497
              7/1/199401650    اعــــزب   013092051222569000
              7/1/199401651    اعــــزب   018271071159803273
              7/1/199401652    اعــــزب   017356021002822513
              6/30/199401653    اعــــزب   017139191124864394
              6/26/199401654    اعــــزب   015901621212039189
              6/25/199401655    اعــــزب   015443981100408834
              6/15/199401656    اعــــزب   018583841156215117
              6/15/199401657    اعــــزب   018822481280245358
              6/13/199401658    اعــــزب   017983011116104444
              6/11/199401659    اعــــزب   012864991201766036
              6/9/199401660    اعــــزب   019241191202125895
              6/7/199401661    اعــــزب   013449561015757222
              6/5/199401662    اعــــزب   018838381227000848
              6/4/199401663    اعــــزب   012648561270471999
              5/30/199401664    اعــــزب   018350961100227095
              5/23/199401665    اعــــزب   017599021157907828
              5/19/199401666    اعــــزب   018786821111375898
              5/15/199401667    اعــــزب   013612421208511757
              5/14/199401668    اعــــزب   017791911126136623
              5/11/199401669    اعــــزب   019072141272712048
              5/8/199401670    اعــــزب   014957851090060320
              4/24/199401671    اعــــزب   017806771270005634
              4/24/199401672    اعــــزب   018577071221514290
              4/23/199401673    اعــــزب   015725671228077362
              4/23/199401674    اعــــزب   018296861115008991
              4/15/199401675    اعــــزب   017138721153380762
              4/15/199401676    اعــــزب   017176111202158800
              4/10/199401677    اعــــزب   014326831114113953
              4/6/199401678    اعــــزب   017614401221735239
              3/23/199401679    اعــــزب   017120601279155917
              3/20/199401680    اعــــزب   012951211222575601
              3/10/199401681    اعــــزب   018613811225100421
              3/6/199401682    اعــــزب   017238681206003822
              3/5/199401683    اعــــزب   017188431278595907
              3/4/199401684    اعــــزب   018384731143112865
              3/2/199401685    اعــــزب   019080481127464745
              3/1/199401686    اعــــزب   017167281125274356
              2/24/199401687    اعــــزب   016224731279984700
              2/20/199401688    اعــــزب   016859271122840143
              2/19/199401689    اعــــزب   018019921126301526
              2/14/199401690    اعــــزب   016376691111392021



              2/11/199401691    اعــــزب   015846661125197572
              2/11/199401692    اعــــزب   016159631002071344
              2/10/199401693    اعــــزب   018409071123950632
              2/10/199401694    اعــــزب   017116301091563366
              2/7/199401695    اعــــزب   018787711227067373
              2/5/199401696    اعــــزب   017310401143787959
              1/15/199401697    اعــــزب   013835981121455355
              1/14/199401698    اعــــزب   012937161149906895
              1/12/199401699    اعــــزب   015013861202009620
              1/9/199401700    اعــــزب   013546971114928549
              1/1/199401701    اعــــزب   015019791122573269
              01702#########    اعــــزب   019082001117142331
              12/9/199301703    اعــــزب   012383771066262032
              12/7/199301704    اعــــزب   018355071156886741
              12/5/199301705    اعــــزب   017865671128536097
              01706#########    اعــــزب   013109141111243340
              01707#########    اعــــزب   017008431276088049
              01708#########    اعــــزب   013905041145054847
              01709#########    اعــــزب   017617161001286924
              01710#########    اعــــزب   013642711126396006
              01711#########    اعــــزب   018406431114877369
              01712#########    اعــــزب   018566381206691661
              01713#########    اعــــزب   018023061150399753
              11/6/199301714    اعــــزب   019065241147703454
              11/2/199301715    اعــــزب   012604791155330544
              11/2/199301716    اعــــزب   014530891145554910
              01717#########    اعــــزب   018417511126323616
              01718#########    اعــــزب   018836171288290499
              01719#########    اعــــزب   018710071125276130
              01720#########    اعــــزب   018196851155291587
              01721#########    اعــــزب   015678121112968299
              10/2/199301722    اعــــزب   016488351003704207
              10/1/199301723    اعــــزب   013741131157597676
              9/28/199301724    اعــــزب   019232941140877283
              9/27/199301725    اعــــزب   013805881118939003
              9/22/199301726    اعــــزب   019120701015507874
              9/18/199301727    اعــــزب   017560961278006275
              9/17/199301728    اعــــزب   014162371154562858
              9/9/199301729    اعــــزب   015442531281054538
              9/7/199301730    اعــــزب   015995331124696451
              9/4/199301731    اعــــزب   017612561112365829
              9/1/199301732    اعــــزب   016490051119923039
              9/1/199301733    اعــــزب   018606991129586696
              8/20/199301734    اعــــزب   014190321112381386
              8/15/199301735    اعــــزب   015564541200477574
              8/15/199301736    اعــــزب   014394871118886667
              8/8/199301737    اعــــزب   014736451285951591



              8/7/199301738    اعــــزب   015296761273905317
              8/4/199301739    اعــــزب   015693591003332361
              8/1/199301740    اعــــزب   017348691283398535
              7/28/199301741    اعــــزب   014263081126169715
              7/25/199301742    اعــــزب   015107411100656989
              7/21/199301743    اعــــزب   019236561224839735
              7/19/199301744    اعــــزب   018219451205681624
              7/15/199301745    اعــــزب   014693841097600091
              7/15/199301746    اعــــزب   018970561226765500
              7/15/199301747    اعــــزب   019001311283160832
              7/13/199301748    اعــــزب   019083611206123205
              7/5/199301749    اعــــزب   017749871151243121
              7/2/199301750    اعــــزب   018348151276776427
              7/1/199301751    اعــــزب   018551851129211443
              6/29/199301752    اعــــزب   015229861122939113
              6/24/199301753    اعــــزب   015975431126127623
              6/20/199301754    اعــــزب   017398341016292594
              6/20/199301755    اعــــزب   016540351227149663
              6/18/199301756    اعــــزب   018897021148961646
              6/15/199301757    اعــــزب   017532061148952278
              6/15/199301758    اعــــزب   016695171221639151
              6/14/199301759    اعــــزب   016049441126359400
              6/9/199301760    اعــــزب   016674501275560464
              6/8/199301761    اعــــزب   018309031221557754
              6/1/199301762    اعــــزب   013586181143945479
              6/1/199301763    اعــــزب   016837341005673663
              5/28/199301764    اعــــزب   016066361127356432
              5/27/199301765    اعــــزب   015988751148351570
              5/23/199301766    اعــــزب   016358271128152125
              5/22/199301767    اعــــزب   015479961017911947
              5/22/199301768    اعــــزب   017398101158927596
              5/21/199301769    اعــــزب   019091551228180706
              5/15/199301770    اعــــزب   014239231116049891
              5/13/199301771    اعــــزب   017736391120990075
              5/11/199301772    اعــــزب   018776351120650066
              5/10/199301773    اعــــزب   015758721117226909
              5/10/199301774    اعــــزب   018429851024978281
              5/5/199301775    اعــــزب   014540521282021622
              5/5/199301776    اعــــزب   015146781017796661
              5/3/199301777    اعــــزب   016118071146883901
              4/29/199301778    اعــــزب   013080831067862502
              4/15/199301779    اعــــزب   018939701144046242
              4/10/199301780    اعــــزب   018203841122401271
              4/10/199301781    اعــــزب   014976521142037024
              4/10/199301782    اعــــزب   016545861200643738
              4/5/199301783    اعــــزب   018578781277885785
              4/4/199301784    اعــــزب   018549031097207476



              4/3/199301785    اعــــزب   014458701116299088
              4/1/199301786    اعــــزب   015753551128833101
              4/1/199301787    اعــــزب   017866011110599216
              3/27/199301788    اعــــزب   017907431120991938
              3/26/199301789    اعــــزب   013973931141660936
              3/21/199301790    اعــــزب   018324131280470080
              3/9/199301791    اعــــزب   013071581273400579
              3/4/199301792    اعــــزب   015274351111591062
              3/3/199301793    اعــــزب   017759381221414767
              3/1/199301794    اعــــزب   015114911156795660
              2/21/199301795    اعــــزب   017649501124003384
              2/18/199301796    اعــــزب   013767231277559322
              2/15/199301797    اعــــزب   013492661280447088
              2/14/199301798    اعــــزب   015719261284481775
              2/11/199301799    اعــــزب   017887841200130298
              2/7/199301800    اعــــزب   016941581128242858
              2/6/199301801    اعــــزب   017874651203037688
              2/1/199301802    اعــــزب   013448401281560645
              2/1/199301803    اعــــزب   017945971122214902
              1/23/199301804    اعــــزب   016291791201696060
              1/15/199301805    اعــــزب   019235191140601129
              1/2/199301806    اعــــزب   017059391121044525
              1/2/199301807    اعــــزب   016028081143174380
              01808#########    اعــــزب   016219041022918503
              01809#########    اعــــزب   016109271110224732
              01810#########    اعــــزب   016580171110181704
              01811#########    اعــــزب   015968871225613585
              01812#########    اعــــزب   012887841100928893
              01813#########    اعــــزب   018549441289357175
              12/7/199201814    اعــــزب   014105301120670607
              12/6/199201815    اعــــزب   015994651142698009
              12/1/199201816    اعــــزب   015430211118579818
              01817#########    اعــــزب   018023841017610777
              01818#########    اعــــزب   016171201274468796
              01819#########    اعــــزب   012212281007009515
              01820#########    اعــــزب   018305811118606472
              11/5/199201821    اعــــزب   015293181125657964
              11/1/199201822    اعــــزب   018560721277007099
              11/1/199201823    اعــــزب   017226271111214907
              11/1/199201824    اعــــزب   018624071150711511
              01825#########    اعــــزب   018171421142700074
              01826#########    اعــــزب   016495091224529811
              10/9/199201827    اعــــزب   016838291112736536
              10/4/199201828    اعــــزب   016682001273375822
              10/1/199201829    اعــــزب   016389621146068768
              10/1/199201830    اعــــزب   018922971143862065
              10/1/199201831    اعــــزب   015242931111808785



              10/1/199201832    اعــــزب   018263631150666448
              9/29/199201833    اعــــزب   015939381129610002
              9/25/199201834    اعــــزب   014998641128578101
              9/25/199201835    اعــــزب   016632311116437679
              9/21/199201836    اعــــزب   016184091126778496
              9/17/199201837    اعــــزب   015263861156402064
              9/13/199201838    اعــــزب   014276061222398069
              9/8/199201839    اعــــزب   012506861111775300
              9/7/199201840    اعــــزب   017025301128509696
              9/6/199201841    اعــــزب   014354681100200977
              9/2/199201842    اعــــزب   015710211113343374
              9/1/199201843    اعــــزب   016809651149135695
              9/1/199201844    اعــــزب   018368021221236300
              8/31/199201845    اعــــزب   017819271140489503
              8/30/199201846    اعــــزب   018333061113437117
              8/23/199201847    اعــــزب   018296071145076678
              8/23/199201848    اعــــزب   016476971151056234
              8/15/199201849    اعــــزب   016682411022048333
              8/14/199201850    اعــــزب   017247951201383408
              8/10/199201851    اعــــزب   017247511270309234
              8/8/199201852    اعــــزب   016076491120592944
              8/7/199201853    اعــــزب   014250451147437970
              8/7/199201854    اعــــزب   017656891282354042
              8/3/199201855    اعــــزب   017011661123405898
              8/1/199201856    اعــــزب   016223481157679920
              8/1/199201857    اعــــزب   018612611288027787
              7/29/199201858    اعــــزب   017860721154352255
              7/27/199201859    اعــــزب   018900061275775573
              7/25/199201860    اعــــزب   013968281274450282
              7/19/199201861    اعــــزب   014463061281680025
              7/18/199201862    اعــــزب   019108771149814470
              7/16/199201863    اعــــزب   017387361125158130
              7/16/199201864    اعــــزب   013940661146864371
              7/16/199201865    اعــــزب   016571281200605659
              7/11/199201866    اعــــزب   018623491113655663
              7/8/199201867    اعــــزب   016930471225523643
              7/6/199201868    اعــــزب   019101571226125682
              7/5/199201869    اعــــزب   018619481111747161
              7/2/199201870    اعــــزب   017268551002150303
              7/1/199201871    اعــــزب   014543201124990914
              7/1/199201872    اعــــزب   018795611229804423
              6/29/199201873    اعــــزب   017538951127750577
              6/20/199201874    اعــــزب   014239131224245414
              6/15/199201875    اعــــزب   012203861111846368
              6/14/199201876    اعــــزب   018584101141617286
              6/4/199201877    اعــــزب   016441031124873053
              6/1/199201878    اعــــزب   017425781203444763



              5/30/199201879    اعــــزب   018594761273389004
              5/17/199201880    اعــــزب   015907211146915202
              5/17/199201881    اعــــزب   016982081274111144
              5/16/199201882    اعــــزب   018311201286113830
              5/13/199201883    اعــــزب   014876371152810530
              5/11/199201884    اعــــزب   015015221122573259
              5/11/199201885    اعــــزب   015897661112219921
              5/8/199201886    اعــــزب   016765751115111799
              5/6/199201887    اعــــزب   012327291220237328
              5/6/199201888    اعــــزب   013809331208574486
              5/3/199201889    اعــــزب   016099321224229061
              5/2/199201890    اعــــزب   019274101121341902
              5/1/199201891    اعــــزب   015697231005795977
              5/1/199201892    اعــــزب   016208671140267867
              4/25/199201893    اعــــزب   016310351226980661
              4/19/199201894    اعــــزب   018507191154355913
              4/17/199201895    اعــــزب   017521701278816417
              4/10/199201896    اعــــزب   017482811142274613
              4/9/199201897    اعــــزب   017228211149612733
              4/6/199201898    اعــــزب   015454421112965245
              4/4/199201899    اعــــزب   017034601273321559
              4/1/199201900    اعــــزب   016892921004169050
              4/1/199201901    اعــــزب   012954701005825526
              4/1/199201902    اعــــزب   019049101228988382
              3/28/199201903    اعــــزب   013072231007501455
              3/28/199201904    اعــــزب   015855171158627734
              3/25/199201905    اعــــزب   016770001124550368
              3/23/199201906    اعــــزب   017165791114557019
              3/23/199201907        مطلق   016491771100243667
              3/22/199201908    اعــــزب   017749821100315832
              3/20/199201909    اعــــزب   017115531150172860
              3/15/199201910    اعــــزب   017921291140204772
              3/12/199201911    اعــــزب   018797761060392710
              3/12/199201912    اعــــزب   016923171159661361
              3/5/199201913    اعــــزب   014180601016950714
              3/3/199201914    اعــــزب   016653951148776860
              3/3/199201915    اعــــزب   015199341141166315
              3/1/199201916    اعــــزب   017037061123524472
              2/19/199201917    اعــــزب   016164701276269061
              2/17/199201918    اعــــزب   016193131147870023
              2/14/199201919    اعــــزب   018355551112832702
              2/12/199201920    اعــــزب   016196751007367242
              2/5/199201921    اعــــزب   018551101273929499
              2/1/199201922    اعــــزب   019074541289140732
              1/28/199201923    اعــــزب   014946261127938142
              1/24/199201924    اعــــزب   014368601143714335
              1/4/199201925    اعــــزب   017609991225718667



              1/2/199201926    اعــــزب   018475551002416124
              1/1/199201927    اعــــزب   012544721150171068
              1/1/199201928    اعــــزب   018165771121051480
              1/1/199201929    اعــــزب   017852441114898325
              1/1/199201930    اعــــزب   018164691113084177
              01931#########    اعــــزب   018823911023933000
              01932#########    اعــــزب   016672681222673645
              01933#########    اعــــزب   014319241222719437
              01934#########    اعــــزب   014555801012232992
              01935#########    اعــــزب   017954451271142040
              01936#########    اعــــزب   012173601154550069
              01937#########    اعــــزب   017593261149154719
              12/1/199101938    اعــــزب   018904301062023535
              12/1/199101939    اعــــزب   019011731114307043
              01940#########    اعــــزب   017753541273771915
              01941#########    اعــــزب   015269111228367905
              01942#########    اعــــزب   017738711224846347
              01943#########    اعــــزب   016279731121145257
              01944#########    اعــــزب   016821141143375775
              01945#########    اعــــزب   017589421272784942
              01946#########    اعــــزب   013866931148685587
              11/9/199101947    اعــــزب   018403161062773218
              11/9/199101948    اعــــزب   018461781289019369
              11/5/199101949    اعــــزب   017826881154585545
              11/2/199101950    اعــــزب   017156381156181280
              01951#########    اعــــزب   018489291289473004
              01952#########    اعــــزب   014012351114881250
              01953#########    اعــــزب   016419071144876310
              01954#########    اعــــزب   013673331226689343
              01955#########    اعــــزب   017894111275031609
              10/8/199101956    اعــــزب   018001561140319136
              10/3/199101957    اعــــزب   018571721063823389
              10/3/199101958    اعــــزب   013416861125275710
              10/1/199101959    اعــــزب   018809481285786117
              9/30/199101960    اعــــزب   014469201110171387
              9/14/199101961    اعــــزب   015970161150324442
              9/14/199101962    اعــــزب   013769871127753734
              9/2/199101963    اعــــزب   013557131149582534
              8/29/199101964    اعــــزب   013512231113067374
              8/27/199101965    اعــــزب   018565051027975402
              8/25/199101966    اعــــزب   013594141150208011
              8/24/199101967    اعــــزب   017637381125274256
              8/24/199101968    اعــــزب   015409911273734653
              8/24/199101969    اعــــزب   018601631142574450
              8/17/199101970    اعــــزب   017852951273551997
              8/17/199101971    اعــــزب   016378901112635731
              8/16/199101972    اعــــزب   014407241274722360



              8/12/199101973    اعــــزب   015925851148685828
              8/8/199101974    اعــــزب   018295371003059820
              8/7/199101975    اعــــزب   019233391128597007
              8/6/199101976    اعــــزب   018600801124694430
              8/5/199101977    اعــــزب   013727121150691205
              8/1/199101978    اعــــزب   017202201128190136
              7/15/199101979    اعــــزب   016903731113085901
              7/11/199101980    اعــــزب   015170351201811627
              7/9/199101981    اعــــزب   018575631150362888
              7/7/199101982    اعــــزب   018482541286830441
              7/2/199101983    اعــــزب   013821741093179312
              7/1/199101984    اعــــزب   019186151008814634
              7/1/199101985    اعــــزب   014506871151509565
              7/1/199101986    اعــــزب   015486451118113638
              6/5/199101987    اعــــزب   018481611110850476
              6/4/199101988    اعــــزب   016788841111996718
              6/1/199101989    اعــــزب   018405211280655708
              5/30/199101990    اعــــزب   017868491153514088
              5/29/199101991    اعــــزب   014686481111873850
              5/26/199101992    اعــــزب   017310631151796082
              5/25/199101993    اعــــزب   017079281114553097
              5/20/199101994    اعــــزب   016985421145973887
              5/19/199101995    اعــــزب   017415651003791493
              5/12/199101996    اعــــزب   019233561119055775
              5/1/199101997    اعــــزب   013717811156661644
              5/1/199101998    اعــــزب   015391651007783146
              4/27/199101999    اعــــزب   013416661060290104
              4/23/199102000    اعــــزب   018730331119356041
              4/21/199102001    اعــــزب   017803781155291599
              4/15/199102002    اعــــزب   017388721159213157
              4/11/199102003    اعــــزب   014525551100997591
              4/9/199102004    اعــــزب   017183741115901055
              4/7/199102005    اعــــزب   017033031276216169
              4/5/199102006    اعــــزب   015707051226041821
              3/30/199102007    اعــــزب   018619181100516801
              3/20/199102008    اعــــزب   018412861111090045
              3/17/199102009    اعــــزب   017880851112365336
              3/11/199102010    اعــــزب   017788531114397997
              3/11/199102011        مطلق   014381361008079973
              3/10/199102012    اعــــزب   015303651157995990
              3/10/199102013    اعــــزب   018573191119541947
              3/2/199102014    اعــــزب   013101671155911855
              3/2/199102015    اعــــزب   017609771113383126
              2/27/199102016    اعــــزب   018142131157633243
              2/26/199102017    اعــــزب   019009304003655109
              2/20/199102018    اعــــزب   016515261129651201
              2/15/199102019    اعــــزب   018559391110639393



              2/14/199102020    اعــــزب   017512121100652169
              2/10/199102021    اعــــزب   014320411225975251
              2/4/199102022    اعــــزب   017265401221295275
              2/2/199102023    اعــــزب   017875681277065618
              2/1/199102024    اعــــزب   017417511119602666
              1/30/199102025    اعــــزب   016803211112804086
              1/22/199102026    اعــــزب   019053451118837681
              1/21/199102027    اعــــزب   016134541287911425
              1/20/199102028    اعــــزب   015165561112969795
              1/13/199102029    اعــــزب   018969581060545067
              1/12/199102030    اعــــزب   015543141143555327
              1/8/199102031    اعــــزب   016547221120707074
              1/6/199102032    اعــــزب   016519121098467052
              1/6/199102033    اعــــزب   014894821275297798
              1/5/199102034    اعــــزب   018815631116053881
              1/1/199102035    اعــــزب   016272351002500288
              1/1/199102036    اعــــزب   017994801221259306
              02037#########    اعــــزب   017612871156988195
              02038#########    اعــــزب   018796061127525734
              02039#########    اعــــزب   018472621100175050
              02040#########    اعــــزب   017267161128243922
              02041#########    اعــــزب   016521451122953592
              02042#########    اعــــزب   016583541158553682
              02043#########    اعــــزب   015247311285589619
              02044#########    اعــــزب   018660481111808849
              11/9/199002045    اعــــزب   019244541116472337
              11/5/199002046    اعــــزب   017128411272776026
              11/4/199002047    اعــــزب   013263861141500661
              02048#########    اعــــزب   017433481121112127
              02049#########    اعــــزب   017912301221293932
              02050#########    اعــــزب   013713961226739505
              02051#########    اعــــزب   018917771203765822
              02052#########    اعــــزب   017608401008526516
              10/7/199002053    اعــــزب   015024131285579384
              10/3/199002054    اعــــزب   017766371129937930
              10/2/199002055    اعــــزب   018466541144991916
              10/1/199002056    اعــــزب   018393961119606903
              10/1/199002057    اعــــزب   016288811111747405
              10/1/199002058    اعــــزب   017634091270097970
              10/1/199002059    اعــــزب   014107061147752559
              9/29/199002060    اعــــزب   017584371118161628
              9/25/199002061    اعــــزب   018651971283638077
              9/25/199002062    اعــــزب   013270011149816534
              9/23/199002063    اعــــزب   015421321126097045
              9/22/199002064    اعــــزب   014125961285505476
              9/20/199002065    اعــــزب   015262651289559572
              9/19/199002066    اعــــزب   015386811147738767



              9/19/199002067    اعــــزب   017405271094910829
              9/18/199002068    اعــــزب   014718011142195796
              9/18/199002069    اعــــزب   017619321005810938
              9/16/199002070    اعــــزب   017926391124155134
              9/16/199002071    اعــــزب   018629971152805252
              9/16/199002072    اعــــزب   018520771122216601
              9/15/199002073    اعــــزب   016920411146976069
              9/12/199002074    اعــــزب   016006621011049563
              9/5/199002075    اعــــزب   017294401153175044
              9/2/199002076    اعــــزب   017026461145818603
              9/1/199002077    اعــــزب   016849651152604854
              9/1/199002078    اعــــزب   016816171155524752
              9/1/199002079    اعــــزب   013653581272689966
              8/30/199002080    اعــــزب   015434761146466180
              8/27/199002081    اعــــزب   017146281009650882
              8/23/199002082    اعــــزب   018386291274350955
              8/21/199002083    اعــــزب   016833911119615705
              8/16/199002084    اعــــزب   015150901271885105
              8/13/199002085    اعــــزب   012653731117277858
              8/7/199002086    اعــــزب   018926511285611725
              8/2/199002087    اعــــزب   014736031004362805
              8/1/199002088    اعــــزب   018703951113588862
              7/27/199002089    اعــــزب   017750351125777100
              7/24/199002090    اعــــزب   014025781100341331
              7/15/199002091    اعــــزب   012524651151561193
              7/13/199002092    اعــــزب   017810561008557554
              7/12/199002093    اعــــزب   013520561119974124
              7/7/199002094    اعــــزب   018311821279254740
              7/7/199002095    اعــــزب   019234931156290919
              7/4/199002096    اعــــزب   016102321278686804
              6/19/199002097    اعــــزب   017877051143058416
              6/17/199002098    اعــــزب   017165641211158131
              6/16/199002099    اعــــزب   018812871122219963
              6/12/199002100    اعــــزب   016933571112992601
              6/10/199002101    اعــــزب   013897711144905623
              6/9/199002102    اعــــزب   018473651158003634
              6/5/199002103    اعــــزب   013493391144222022
              6/4/199002104    اعــــزب   018512211097771849
              6/1/199002105    اعــــزب   018718501144908249
              5/26/199002106    اعــــزب   012332581000251541
              5/9/199002107    اعــــزب   015102991222931410
              5/3/199002108    اعــــزب   013354041115665949
              5/3/199002109    اعــــزب   018841851158066078
              5/1/199002110    اعــــزب   015246831100022126
              4/22/199002111    اعــــزب   018530901007325723
              4/12/199002112    اعــــزب   016306211000771048
              4/8/199002113    اعــــزب   016747001285512125



              4/7/199002114    اعــــزب   018344281153788776
              4/1/199002115    اعــــزب   012310671002443004
              3/31/199002116    اعــــزب   018633021148391469
              3/29/199002117    اعــــزب   015979781278806101
              3/23/199002118    اعــــزب   018588741118228887
              3/20/199002119    اعــــزب   014489191111852414
              3/18/199002120    اعــــزب   019151281123146483
              3/15/199002121    اعــــزب   017136591288088501
              3/9/199002122        مطلق   013515271221894075
              3/5/199002123    اعــــزب   014514171095480764
              3/5/199002124    اعــــزب   018568081156366978
              3/2/199002125    اعــــزب   016228021006710909
              3/1/199002126    اعــــزب   017770181100967978
              2/24/199002127    اعــــزب   018637071285530379
              2/21/199002128    اعــــزب   016786961282717157
              2/20/199002129    اعــــزب   016489421285512163
              2/18/199002130    اعــــزب   015847081129937798
              2/15/199002131    اعــــزب   012583941155168177
              2/14/199002132    اعــــزب   019066171141702667
              2/13/199002133    اعــــزب   016523701122719790
              1/27/199002134    اعــــزب   017134281123289162
              1/23/199002135    اعــــزب   018107201117080360
              1/11/199002136    اعــــزب   017810931142851085
              1/10/199002137    اعــــزب   016044501285549230
              1/1/199002138    اعــــزب   012837731119523472
              1/1/199002139    اعــــزب   012254181110316454
              1/1/199002140    اعــــزب   017816081157757888
              1/1/199002141    اعــــزب   012751061288600052
              1/1/199002142    اعــــزب   017595571273664414
              1/1/199002143    اعــــزب   015376531112129972
              1/1/199002144    اعــــزب   017233241100092020
              02145#########    اعــــزب   015705461140808363
              02146#########    اعــــزب   018088021285525270
              12/9/198902147    اعــــزب   017855501007143400
              12/7/198902148    اعــــزب   015232301155404204
              12/7/198902149    اعــــزب   016361921151166410
              12/6/198902150    اعــــزب   016592981147140115
              12/5/198902151    اعــــزب   019165311221231432
              12/3/198902152    اعــــزب   018648031067080747
              02153#########    اعــــزب   018586101222644441
              02154#########    اعــــزب   018900491118767932
              02155#########    اعــــزب   018175581148832226
              02156#########    اعــــزب   018299521285484861
              02157#########    اعــــزب   014251831110560531
              02158#########    اعــــزب   013739691146065499
              11/1/198902159    اعــــزب   012527931155416911
              02160#########    اعــــزب   018844101110640669



              02161#########    اعــــزب   017626821270260260
              02162#########    اعــــزب   018494301140339648
              02163#########    اعــــزب   014022671283419317
              02164#########    اعــــزب   014245371271050699
              10/8/198902165    اعــــزب   017834121150877233
              10/2/198902166    اعــــزب   015901331118636028
              10/1/198902167    اعــــزب   017243791002224996
              9/30/198902168    اعــــزب   014115411142725425
              9/25/198902169    اعــــزب   015948791224787758
              9/18/198902170        مطلق   017649861009361092
              9/15/198902171    اعــــزب   019163941100933445
              9/9/198902172    اعــــزب   018277511023387730
              9/9/198902173    اعــــزب   016432981001266016
              9/8/198902174    اعــــزب   017756601151799175
              9/6/198902175    اعــــزب   015805821118199172
              9/2/198902176    اعــــزب   012213551115353036
              9/1/198902177    اعــــزب   018340571119734813
              9/1/198902178    اعــــزب   017910941144449213
              8/30/198902179    اعــــزب   018829501145314387
              8/30/198902180    اعــــزب   016506841119776710
              8/27/198902181    اعــــزب   017156181100863665
              8/25/198902182    اعــــزب   014424951275974304
              8/23/198902183    اعــــزب   015028921141884697
              8/17/198902184    اعــــزب   014662931008673746
              8/16/198902185    اعــــزب   019034961220541155
              8/15/198902186    اعــــزب   016812581144572997
              8/13/198902187    اعــــزب   017192261282302221
              8/10/198902188    اعــــزب   016168531280080865
              8/10/198902189    اعــــزب   019284281100863050
              8/6/198902190    اعــــزب   018660391092946891
              8/5/198902191    اعــــزب   018198371227560085
              8/5/198902192    اعــــزب   016961841283572659
              8/2/198902193    اعــــزب   017587651157983462
              8/1/198902194    اعــــزب   013784801110796680
              8/1/198902195    اعــــزب   016640491142311042
              8/1/198902196    اعــــزب   016917891125274912
              8/1/198902197    اعــــزب   017989011284942237
              8/1/198902198    اعــــزب   017922971111178748
              7/25/198902199    اعــــزب   015342201227249580
              7/21/198902200    اعــــزب   013563401126111442
              7/17/198902201    اعــــزب   018365551125377744
              7/15/198902202    اعــــزب   015893251211157034
              7/15/198902203    اعــــزب   018913081146600907
              7/15/198902204    اعــــزب   016294221201696060
              6/23/198902205    اعــــزب   015050851271989469
              6/20/198902206    اعــــزب   013786901221959615
              6/20/198902207    اعــــزب   017506221276251114



              6/13/198902208    اعــــزب   018667991128733365
              6/4/198902209    اعــــزب   014883891061468914
              6/3/198902210    اعــــزب   018004241285025286
              6/2/198902211    اعــــزب   016353881283160665
              5/25/198902212    اعــــزب   017139791144252352
              5/22/198902213    اعــــزب   017618391157003337
              5/18/198902214    اعــــزب   017583431116468582
              5/5/198902215    اعــــزب   018926271157191718
              5/1/198902216    اعــــزب   016954701151560810
              4/26/198902217    اعــــزب   018923761282353892
              4/20/198902218    اعــــزب   015147591145874703
              4/19/198902219    اعــــزب   015967251147079048
              4/17/198902220    اعــــزب   014867161114369804
              4/12/198902221    اعــــزب   017915641111600834
              4/1/198902222    اعــــزب   015373001146022151
              3/30/198902223    اعــــزب   017903751128959404
              3/21/198902224    اعــــزب   015671401119502025
              3/18/198902225    اعــــزب   018209961154463085
              3/16/198902226    اعــــزب   018494881127671902
              3/7/198902227    اعــــزب   017685441111303285
              3/1/198902228    اعــــزب   018644011100326138
              2/17/198902229    اعــــزب   018242081144801032
              2/15/198902230    اعــــزب   016271581281614557
              2/14/198902231    اعــــزب   017923801119662268
              2/9/198902232    اعــــزب   017961861228856764
              2/5/198902233    اعــــزب   017917911061954830
              2/1/198902234    اعــــزب   016504241275248101
              2/1/198902235    اعــــزب   017460541008838938
              1/25/198902236    اعــــزب   017619421119917636
              1/24/198902237    اعــــزب   016179981150733777
              1/22/198902238    اعــــزب   015391701271940709
              1/9/198902239    اعــــزب   018768771063030667
              1/9/198902240        مطلق   018540281142289620
              1/5/198902241    اعــــزب   015627551114894525
              1/1/198902242    اعــــزب   018768791277207760
              1/1/198902243    اعــــزب   012350611126143390
              1/1/198902244    اعــــزب   019237941148951546
              1/1/198902245    اعــــزب   019113581159737828
              02246#########    اعــــزب   016155181110979987
              02247#########    اعــــزب   016117801000662516
              02248#########    اعــــزب   017977351200998027
              12/9/198802249    اعــــزب   017402811007323006
              12/3/198802250    اعــــزب   018634321229562331
              02251#########    اعــــزب   017957431008814634
              02252#########    اعــــزب   017656491124124604
              02253#########    اعــــزب   019044911114575004
              02254#########    اعــــزب   012596831100955650



              11/7/198802255    اعــــزب   017217921000106504
              11/7/198802256    اعــــزب   015675641002270898
              11/3/198802257    اعــــزب   012339361227028845
              11/1/198802258    اعــــزب   018379361281122558
              02259#########    اعــــزب   018091441149269451
              02260#########    اعــــزب   016014751124441873
              02261#########    اعــــزب   016757211113087786
              02262#########    اعــــزب   016882091147852202
              02263#########    اعــــزب   013154941100321373
              10/8/198802264    اعــــزب   016129321206464613
              10/4/198802265    اعــــزب   017863171112364251
              10/2/198802266    اعــــزب   017680581100987500
              10/1/198802267    اعــــزب   013335631150870033
              10/1/198802268    اعــــزب   017555461154224900
              10/1/198802269    اعــــزب   013925981150776224
              10/1/198802270    اعــــزب   016262591006904884
              9/10/198802271    اعــــزب   017067131159862548
              9/10/198802272    اعــــزب   013169111117058532
              9/1/198802273    اعــــزب   015910991287519292
              8/28/198802274    اعــــزب   018332461111808107
              8/27/198802275    اعــــزب   016491451116567659
              8/20/198802276    اعــــزب   019069921120990089
              8/15/198802277    اعــــزب   018212891140944500
              8/6/198802278    اعــــزب   018594101114594004
              7/28/198802279    اعــــزب   017561481228086910
              7/27/198802280    اعــــزب   018623201092635858
              7/16/198802281    اعــــزب   018920701157907851
              7/15/198802282    اعــــزب   019119091223768779
              7/14/198802283    اعــــزب   016882951221661480
              7/11/198802284    اعــــزب   015738491002229574
              7/7/198802285    اعــــزب   019093091003101681
              7/3/198802286    اعــــزب   018100031004772716
              7/1/198802287    اعــــزب   018981631121548987
              6/26/198802288    اعــــزب   017622571112708109
              6/13/198802289    اعــــزب   017833341141034466
              6/12/198802290    اعــــزب   017746461287095593
              6/12/198802291    اعــــزب   014290611110693569
              6/10/198802292    اعــــزب   017878041128600059
              6/7/198802293    اعــــزب   018581591155880077
              6/4/198802294    اعــــزب   017623511115562444
              5/29/198802295    اعــــزب   016297231111066191
              5/23/198802296    اعــــزب   017074791149887576
              5/18/198802297    اعــــزب   018835521207396482
              5/15/198802298    اعــــزب   015479071061314737
              5/8/198802299    اعــــزب   015852081149805084
              4/16/198802300    اعــــزب   012446861000010935
              4/1/198802301    اعــــزب   014862481155377758



              3/28/198802302    اعــــزب   018277391112794862
              3/22/198802303    اعــــزب   014326361121105468
              3/19/198802304    اعــــزب   014397941128833119
              3/15/198802305    اعــــزب   015086181113129181
              3/12/198802306    اعــــزب   015680981229041937
              3/6/198802307    اعــــزب   015945151145387775
              3/1/198802308    اعــــزب   014773691155600012
              3/1/198802309    اعــــزب   014363871122572795
              2/24/198802310    اعــــزب   018494941157605605
              2/20/198802311    اعــــزب   017515091150461444
              2/3/198802312    اعــــزب   016908971283632337
              2/3/198802313    اعــــزب   018672121225993610
              2/1/198802314    اعــــزب   017796241120363825
              1/31/198802315    اعــــزب   018334001125131182
              1/29/198802316 متزوج اجنبیھ  016302681100582878
              1/27/198802317    اعــــزب   019054811283233168
              1/22/198802318    اعــــزب   014543751008082404
              1/21/198802319    اعــــزب   015510751285192590
              1/12/198802320    اعــــزب   017737271142390391
              1/11/198802321    اعــــزب   016187511114638066
              1/9/198802322    اعــــزب   017656811153009963
              1/5/198802323    اعــــزب   015381251148481242
              1/2/198802324    اعــــزب   013161391148280071
              1/1/198802325    اعــــزب   015291991004654221
              1/1/198802326    اعــــزب   015991341210556424
              1/1/198802327    اعــــزب   018852781151152295
              02328#########    اعــــزب   018216851156299262
              12/1/198702329    اعــــزب   014468691228740027
              02330#########    اعــــزب   018796671282959401
              02331#########    اعــــزب   017608821118011198
              02332#########    اعــــزب   018418591276504452
              02333#########    اعــــزب   016889171156827682
              02334#########    اعــــزب   019104251144993577
              02335#########    اعــــزب   015261041116978941
              02336#########    اعــــزب   016683411286432928
              02337#########    اعــــزب   012619721121126042
              02338#########    اعــــزب   016285011028701588
              9/30/198702339    اعــــزب   017879331113764636
              9/28/198702340    اعــــزب   014152071093004699
              9/27/198702341    اعــــزب   018339411147216875
              9/19/198702342    اعــــزب   018186211228911197
              9/10/198702343    اعــــزب   013714671119707150
              9/2/198702344    اعــــزب   012093571200674721
              9/1/198702345    اعــــزب   017152671222771109
              8/12/198702346    اعــــزب   014726901142260524
              8/8/198702347    اعــــزب   014470311110433809
              7/17/198702348    اعــــزب   015806361111323737



              6/27/198702349    اعــــزب   015195891151214211
              6/26/198702350    اعــــزب   017949611125008346
              6/20/198702351    اعــــزب   018983021093133155
              6/19/198702352        مطلق   017994481119558813
              6/3/198702353    اعــــزب   013065351145335326
              6/1/198702354    اعــــزب   018471171124868705
              5/15/198702355    اعــــزب   014318121112852900
              5/4/198702356    اعــــزب   017557301115012339
              5/1/198702357    اعــــزب   018413751153030667
              4/30/198702358    اعــــزب   013647021288912936
              4/26/198702359    اعــــزب   017033831285016939
              4/18/198702360    اعــــزب   018210711115759491
              4/4/198702361    اعــــزب   017247251220083834
              3/30/198702362    اعــــزب   012529811126166366
              3/29/198702363    اعــــزب   015474811004430037
              3/15/198702364    اعــــزب   015915551154577442
              3/7/198702365    اعــــزب   014276011110671291
              3/6/198702366    اعــــزب   017765571116984374
              2/22/198702367    اعــــزب   015542311117446224
              2/18/198702368    اعــــزب   018170501006184031
              2/17/198702369    اعــــزب   017231601010727308
              2/15/198702370    اعــــزب   017537241221277427
              2/9/198702371    اعــــزب   017553111129339861
              2/1/198702372    اعــــزب   018212841121374997
              1/30/198702373    اعــــزب   014776081003500709
              1/18/198702374    اعــــزب   018239731111624213
              1/10/198702375 متزوج اجنبیھ  014499791228663915
              1/1/198702376    اعــــزب   015924341154344817
              12/1/198602377    اعــــزب   019035531277040783
              11/4/198602378    اعــــزب   015680471211977797
              02379#########    اعــــزب   019103971118699896
              02380#########    اعــــزب   016864031014669937
              9/27/198602381    اعــــزب   017121861124643512
              9/15/198602382    اعــــزب   014478511224399196
              9/9/198602383    اعــــزب   017207171119860319
              9/5/198602384    اعــــزب   019085811149050805
              9/1/198602385    اعــــزب   016897691009532866
              8/22/198602386    اعــــزب   014594051158288055

              8/13/198602387 متزوج اجنبیھ  17659701100193053              
              8/11/198602388    اعــــزب   015813701225584059
              8/4/198602389        مطلق   013230391147714808
              7/30/198602390    اعــــزب   017941791277557789
              7/2/198602391        مطلق   014739471129023222
              7/1/198602392    اعــــزب   012663071128765938
              7/1/198602393    اعــــزب   018872001225428164
              6/18/198602394    اعــــزب   014512751117080322
              6/14/198602395    اعــــزب   013356871126661486



              6/13/198602396    اعــــزب   018303281220541083
              6/5/198602397    اعــــزب   014824451128369316
              6/5/198602398    اعــــزب   013925551114469992
              5/29/198602399    اعــــزب   017520581155520492
              5/16/198602400    اعــــزب   018678441111280274
              5/1/198602401    اعــــزب   018988251122639602
              4/29/198602402    اعــــزب   014003031148885917
              4/14/198602403    اعــــزب   014178871221614603
              4/9/198602404    اعــــزب   018853451151966533
              4/7/198602405    اعــــزب   012782211154510020
              4/4/198602406    اعــــزب   015573251118202738
              2/1/198602407    اعــــزب   012203511156568548
              1/29/198602408    اعــــزب   016418651000009182
              1/24/198602409    اعــــزب   018995151113143678
              1/20/198602410    اعــــزب   015017341113011521
              1/20/198602411    اعــــزب   018578141152233492
              1/16/198602412    اعــــزب   018377451140122929
              1/11/198602413    اعــــزب   019186271127496198
              1/6/198602414    اعــــزب   017838311144614637
              1/1/198602415    اعــــزب   016855561127535399
              02416#########    اعــــزب   014298741004804756
              02417#########    اعــــزب   016829411115559382
              12/2/198502418    اعــــزب   017009791116070594
              02419#########    اعــــزب   016401471220676215
              10/9/198502420    اعــــزب   016032721144082390
              10/1/198502421    اعــــزب   012836171114199135
              9/26/198502422    اعــــزب   013843531122726018
              9/18/198502423    اعــــزب   018881661222590671
              9/15/198502424    اعــــزب   018882241221808965
              9/8/198502425    اعــــزب   017605251100162453
              8/25/198502426    اعــــزب   018370571007463760
              8/21/198502427    اعــــزب   016919071273635600
              8/10/198502428    اعــــزب   019227761140001017
              8/2/198502429    اعــــزب   017662551283657479
              7/25/198502430    اعــــزب   017612841227183912
              7/12/198502431    اعــــزب   014182131007705265
              7/11/198502432    اعــــزب   017346831144515465
              7/7/198502433    اعــــزب   014229141227553331
              7/1/198502434    اعــــزب   019016451226303244
              6/22/198502435    اعــــزب   016513691125553024
              6/21/198502436    اعــــزب   017223801143940728
              6/20/198502437    اعــــزب   017824811151151805
              6/15/198502438    اعــــزب   015346421118763226
              6/12/198502439    اعــــزب   017487471281511905
              6/4/198502440    اعــــزب   012820991153446686
              5/15/198502441    اعــــزب   018076241128330263
              5/4/198502442    اعــــزب   014472091159899116



              5/2/198502443    اعــــزب   014600941208005966
              5/1/198502444    اعــــزب   015948531124646271
              4/2/198502445    اعــــزب   013660561114439942
              3/18/198502446    اعــــزب   018572481283078564
              3/17/198502447    اعــــزب   014920671150241126
              3/12/198502448    اعــــزب   018529331121045731
              3/6/198502449    اعــــزب   017471101272374900
              2/7/198502450    اعــــزب   017642351008679676
              1/24/198502451    اعــــزب   012516971149989318
              1/15/198502452    اعــــزب   015654961116461624
              1/3/198502453    اعــــزب   013193871140768491
              1/1/198502454    اعــــزب   015235701066478333
              02455#########    اعــــزب   017456241142744205
              02456#########    اعــــزب   015234041116437725
              11/3/198402457    اعــــزب   018907681155593509
              02458#########    اعــــزب   018628011285761768
              02459#########    اعــــزب   016198641203455588
              02460#########    اعــــزب   015931271224728925
              10/7/198402461    اعــــزب   017631841113307769
              10/6/198402462    اعــــزب   016788281117949108
              10/2/198402463    اعــــزب   013058961129129955
              10/1/198402464    اعــــزب   017650471281716125
              9/1/198402465    اعــــزب   014368241009650882
              8/17/198402466    اعــــزب   017188751225970304
              7/31/198402467    اعــــزب   017188761227145521
              7/15/198402468    اعــــزب   016264231002910860
              6/14/198402469    اعــــزب   016263861223339575
              5/25/198402470    اعــــزب   017932471226005207
              5/15/198402471    اعــــزب   018771141140662660
              5/11/198402472    اعــــزب   017161981211158131
              4/23/198402473    اعــــزب   018503171122121649
              4/10/198402474    اعــــزب   017625911119412019
              3/24/198402475    اعــــزب   015891151229040790
              3/23/198402476    اعــــزب   017393081004172335
              3/19/198402477    اعــــزب   014065121224906862
              3/12/198402478    اعــــزب   015964151100763765
              3/11/198402479    اعــــزب   016171611100924568
              2/12/198402480    اعــــزب   017063651123006250
              2/5/198402481    اعــــزب   015198251116559693
              2/1/198402482    اعــــزب   017944431225708725
              1/21/198402483    اعــــزب   016864761143624232
              1/20/198402484    اعــــزب   018598171111720724
              1/1/198402485    اعــــزب   016415061140085596
              12/8/198302486    اعــــزب   018328561128261166
              02487#########    اعــــزب   018577351009663220
              02488#########    اعــــزب   015057801221552769
              02489#########    اعــــزب   018358651122223775



              11/1/198302490    اعــــزب   015937821155501217
              02491#########    اعــــزب   018054381124233712
              02492#########    اعــــزب   013661131221777793
              02493#########    اعــــزب   013025981154510020
              10/9/198302494    اعــــزب   016281041205997906
              10/8/198302495    اعــــزب   013498991117885525
              9/24/198302496    اعــــزب   017900031123094739
              8/21/198302497    اعــــزب   012941871224621439
              8/21/198302498    اعــــزب   016211741023201619
              8/17/198302499    اعــــزب   013811561125000977
              8/13/198302500    اعــــزب   018636511118449332
              7/20/198302501    اعــــزب   015905881144010387
              7/20/198302502    اعــــزب   019013311117765252
              7/12/198302503    اعــــزب   013428041113513203
              6/25/198302504    اعــــزب   019270291003802580
              6/11/198302505    اعــــزب   013159841100477422
              5/3/198302506    اعــــزب   013048161202299141
              5/1/198302507    اعــــزب   018557491117424414
              4/4/198302508    اعــــزب   016109351150733366
              3/30/198302509    اعــــزب   018496891274501741
              3/19/198302510    اعــــزب   012842341128663017
              3/9/198302511    اعــــزب   019104051201001473
              2/17/198302512    اعــــزب   018284001004216178
              2/15/198302513    اعــــزب   015287991283160641
              2/13/198302514    اعــــزب   016798991122420826
              2/12/198302515    اعــــزب   015413471113726483
              02516#########    اعــــزب   015260321204304360
              02517#########    اعــــزب   018570361017575756
              02518#########    اعــــزب   016448881150401440
              02519#########    اعــــزب   018032781224191415
              7/7/198202520    اعــــزب   016991131286143547
              4/17/198202521    اعــــزب   015913171270003664
              4/8/198202522    اعــــزب   016765801221543682
              4/3/198202523    اعــــزب   018362681227500439
              3/27/198202524    اعــــزب   018388421004995655
              3/8/198202525    اعــــزب   016743411100409242
              2/1/198202526    اعــــزب   017383091120905924
              02527#########    اعــــزب   017649581282123407
              02528#########    اعــــزب   013560691155520156
              7/25/198102529        مطلق   016516111224660242
              6/26/198102530    اعــــزب   012985971100866870
              6/20/198102531    اعــــزب   013659641220242756
              3/12/198102532    اعــــزب   017611741282594336
              2/15/198102533    اعــــزب   015394501220153399
              2/7/198102534    اعــــزب   016101751144926921
              1/17/198102535    اعــــزب   018235131112555415
              1/1/198102536    اعــــزب   018683081281382833



              12/9/198002537    اعــــزب   017643961125161614
              12/8/198002538    اعــــزب   015951441100513090
              02539#########    اعــــزب   018845201287032730
              9/29/198002540    اعــــزب   017267831288583033
              8/27/198002541    اعــــزب   012049791126150872
              8/25/198002542    اعــــزب   019074301281026093
              8/6/198002543    اعــــزب   012468931113345742
              8/1/198002544    اعــــزب   013926421111103151
              7/24/198002545    اعــــزب   015203251114453360
              6/13/198002546    اعــــزب   017661451155822060
              5/28/198002547    اعــــزب   018183181280479900
              3/26/198002548    اعــــزب   013304311144511700
              3/17/198002549    اعــــزب   015836761229505013
              1/31/198002550    اعــــزب   018503961100116620
              12/9/197902551    اعــــزب   014407971273250957
              02552#########    اعــــزب   012548031227700242
              10/3/197902553    اعــــزب   013502211124695385
              8/13/197902554    اعــــزب   013533771119577662
              7/22/197902555    اعــــزب   017755811220669670
              6/1/197902556    اعــــزب   015955601003276279
              5/16/197902557    اعــــزب   013170961140808953
              2/19/197902558    اعــــزب   015731321208453030
              02559#########    اعــــزب   014909161227443573
              12/3/197802560    اعــــزب   018324251222210299
              02561#########    اعــــزب   018517371148579732
              02562#########    اعــــزب   016773881116337226
              02563#########    اعــــزب   019260671113385003
              10/3/197802564    اعــــزب   017451341156132558
              9/19/197802565    اعــــزب   017145431153836818
              8/6/197802566    اعــــزب   018510331100896092
              8/5/197802567    اعــــزب   016470281126779654
              4/22/197802568    اعــــزب   015039401114397425
              3/20/197802569    اعــــزب   019096651118417052
              1/16/197802570    اعــــزب   013617161155639369
              11/7/197702571    اعــــزب   018398011126396901
              9/22/197702572    اعــــزب   015435111119539533
              8/21/197702573    اعــــزب   015971181100282011
              8/28/197602574    اعــــزب   016194731094840542
              8/22/197602575    اعــــزب   017510501157227663
              7/14/197602576        مطلق   014932891127663691

              7/1/197612577 متزوج اجنبیھ  18909971279290920              
              5/16/197602578    اعــــزب   019272261156444928
              5/11/197602579    اعــــزب   019277351287329937
              3/6/197602580    اعــــزب   017650191003460630
              1/23/197602581    اعــــزب   015498391221488254
              9/24/197502582    اعــــزب   016739441287449942
              9/23/197502583    اعــــزب   013387981118602870



              6/3/197502584    اعــــزب   012875791117402942
              5/2/197502585    اعــــزب   016804031222858993
              3/21/197502586        مطلق   018772221127114179
              2/8/197502587    اعــــزب   017686301284093095
              9/1/197402588    اعــــزب   017712561282300053
              8/7/197402589    اعــــزب   015404281010408090
              5/16/197402590        مطلق   012445181116952445
              4/26/197402591    اعــــزب   019262111140448900
              02592#########    اعــــزب   018169301120988366
              8/28/197202593    اعــــزب   018516761228676528
              7/28/197202594    اعــــزب   015288181007322575
              7/12/197202595    اعــــزب   015998321158325835
              4/13/197102596    اعــــزب   012393721117348482
              4/3/197102597    اعــــزب   018350991223826202
              12/7/197002598        ارمل   018592861227042155
              3/16/197002599    اعــــزب   017343141221244657
              4/7/196902600    اعــــزب   014595831148213501
              2/10/196902601    اعــــزب   018219101112914002
              02602#########        مطلق   018397491158851272
              11/2/196802603    اعــــزب   018331361001126635
              02604#########    اعــــزب   013980891150486557
              9/25/196802605    اعــــزب   013659711146217428
              12/2/196702606        مطلق   016837791100408896
              8/4/196702607    اعــــزب   017473981119899335
              7/22/196702608    اعــــزب   017622881282677345
              6/18/196702609    اعــــزب   016789361222474687
              6/1/196702610    اعــــزب   016535921148444091
              02611#########        ارمل   018880001227053928
              02612#########    اعــــزب   014168641159430662
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