
المجموعالمحافظةالعنواناالسمم

279.25بنى سويفبنى سويف- مركز ناصر - قريه الحمامخالد فيصل احمد محمود1

278.75بنى سويفشاويش مركز اهناسيا بنى سويفعبدالرحمن عماد عزت عبدالمحسن2

278بنى سويفمحافظة بني سويف- مركز ناصر - قرية دالص يوسف فرج طه عبدالمحسن3

277.75بنى سويفعمارت الجهاز شرق النيل بنى سويفمروان محمد يونس عبدالتواب4

277.5بنى سويفبنى سويف-تزمنت الشرقية محمد احمد حسن عابدين5

277.5بنى سويفقاى مركز اهناسيا بنى سويفبيشوى كمال ناجى عجبان6

277.5بنى سويفقرية عطف افوة مركز الواسطىزياد محمد عبد الحليم عبد الحليم7

277.5بنى سويفش جاهين بالحمياتسيف سيد جابر  سيد8

277بنى سويفمدينة بني سويف الجديدة الحي الثانيعبدالرحمن سعيد رمضان فاروق9

277بنى سويفقمن العروساحمد محمد احمد عبد المولى10

277بنى سويفشارع الشيخ زارع مركز الواسطى بني سويفيوسف عمر فاروق علي11

277بنى سويفبنى سويف- ناصر - الزيتون محمد ناصر شعبان سيد12

276.75بنى سويفمركز بنى سويف- منشأة عاصم احمد فرج شافعى غازى13

276.75بنى سويفش النصر بنى عطيه بنى سويفمحمد امير عبدالحميد محمود14

276.75بنى سويفمركز الفشن- شارع البحر االعظم مساكن مصرف مغاغه محمد يحيا صديق صديق15

276.5بنى سويفبني سويف- الواسطي محمد مصطفي امين خليفه16

276.5بنى سويفبني سويف- ببا - قمبش الحمراءحسام عبدالتواب كامل احمد17

276.5بنى سويفاهوه مركز ومحافظه بني سويفمحمود عبد اللطيف محمد عبد العزيز18

276.5بنى سويفمدينة بنى سويف الجديدة مساكن البنكيوسف احمد حسنى ابراهيم19

276.5بنى سويفقريه اهو مركز ومحافظة بني سويفمحمد شعبان عبد اللطيف طلحه20

 صباحا10:15 صباحا الى الساعة 9 من الساعة 4/7/2022المجموعة االولى يوم االثنين الموافق 
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276.5بنى سويفش عطية امام قصر الثقافةمازن ايهاب محمد نبيل21

276.25بنى سويفبنى سويف-اهناسيا -كفر ابوشهبة احمد اشرف شعبان بدر22

276.25بنى سويفشارع البحر االعظم- الفشن محمد احمد مختار محمود23

276.25بنى سويفميانه مركز اهناسيا بنى سويفعلى جوده جابر ذكى24

276بنى سويفقرية اهوهمحمد عزت سيد محمد25

275.75بنى سويفبني سويف مركز ناصر طحا بوشمحمد نادي كامل محمد26

275.5بنى سويفبني ماضي ببا بني سويفعلي شحاته مؤمن ابو العنين27

275.5بنى سويفاهوه مركز ومحافظه بني سويفاحمد عبد اللطيف محمد عبد العزيز28

275.5بنى سويفبني سويف- الواسطي محمود محمد عبد العظيم كامل29

275.5بنى سويفبني سويف- الواسطي - الميمون احمد ممدوح محمد محمد30

275.5بنى سويفمساكن المعهد الدينييوسف احمد محمد رفعت31

275.5بنى سويفالفشنحاتم عبد الصمد محمود سيد32

275.5بنى سويفالبدينى مركز اهناسيا بنى سويفاحمد صبحى حفناوى محمد33

275.5بنى سويفش الهامي حي الحميات بني سويفعبدهللا حسن محمد ربيع محمود34

35
أحمد عثمان عباس أحمد

 4مدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل مساكن الجهاز ج 

10شقة 
275.25بنى سويف

275.25بنى سويفبني سويف- الواسطى محمد رجب رمضان محمد36

275.25بنى سويفبني سويف- الواسطي ايمن محمد مصطفي محمد37

275.25بنى سويفش عبد اللطيف قاسم اهناسيا بنى سويفعبد الرحمن خلف سيد محمد38

275.25بنى سويفبنى سويف- ناصر - بني عدي عبدالعزيز  عبدالتواب عبدالعزيز عبدهللا39

275.25بنى سويفش البحر االعظم مركز الفشنسعيد محمود سعيد محمد40

 ظهرا12 صباحا الى الساعة 10:45 من الساعة 4/7/2022المجموعة الثانية يوم االثنين الموافق 
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275.25بنى سويفاالباصيري- شارع خليل عبدالعزيز مروان اسامة عباس سعيد41

275بنى سويفبني سويف- الواسطى - معصرة ابوصير الملق احمد صالح مبروك كامل42

274.75بنى سويففابريقه ببا- ببا - بني سويف فلوباتير صبحي كامل حنا دوس43

274.75بنى سويفبنى سويف- ناصر - الزيتون عاصم مدحت عاصم زين العابدين44

274.75بنى سويفبني سويف-الواسطي-جزيرة النور خالد حسن عيد أحمد45

274.75بنى سويفبنى سويف- ناصر - بني عدي حسام حسن محمد حميده46

274.75بنى سويفقمن العروس الواسطى بني سويفاحمد رمضان عبود حمدي47

48
كيرلس عصام عزيز عطيه

شارع احمد فرج خلف الشرطه العسكريه بني سويف بني 

سويف
274.75بنى سويف

274.5بنى سويفبني سويف إهناسيا المدينة منهرومحمد فتحي ابراهيم جوده49

274.5بنى سويفببا-زاوية الناوية عبدالرحمن وليد سعدهللا عبدالقادر50

274.25بنى سويفقريه اهوه مركز ومحافظة بنى سويفمحمود عالء سيد عبد العظيم محمد51

274.25بنى سويفمركز بنى سويف- قرية اهوه يوسف سعيد محمد سيد52

274.25بنى سويفبنى سويف- ناصر - بني عدي احمد حمدي هالل سيد53

54
ابرام مكاريوس بشري فهمي

  بني سويف الجديدة فوق سوبر ماركت6أ شارع  22

األمير
274.25بنى سويف

274.25بنى سويفمنشاه عاصم/ بني سويف محمد جمال رجب عبدالفتاح55

274.25بنى سويفبنى سويف- ببا - زاويه الناويه السعيد احمد ابراهيم احمد56

274.25بنى سويفالشنطور... سمسطا... بني سويفمحمد أحمد علي أحمد57

58
احمد علي عزوز عبدالعزيز

محل - طريق الفيوم الجديد امام مخرطة الحاج رضا 

بني سويف- بني سويف- الكريم
274بنى سويف

274بنى سويفبني سويف- ناصر - البرج سيد محمود سيد محمود59

274بنى سويفش دهشان بنى عطيهمحمود حسين محمد يحيى60

 ظهرا1:45 ظهرا الى الساعة 12:30 من الساعة 4/7/2022المجموعة الثالثة يوم االثنين الموافق 
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61
يوسف محمد سيد شعبان

274بنى سويفمنشاه حيدر

274بنى سويفمنشاه عاصم/ بني سويف محمد سيد  عيد سيد62

274بنى سويفبني سويف- مقبل بني سويف - شارح محمود كامل احمد وليد محمود طه63

274بنى سويفبنى سويف- ش محمود من الكيالنى من الجيار 1محمد احمد شعبان احمد يوسف64

274بنى سويفبنى سويف- الفشن فارس احمد حسني محمود65

274بنى سويفش على احمد خلف مصنع الثلجاسماعيل محمود نوح صالح66

273.75بنى سويفبني سويف- ناصر - طنسا الملق عبدالرحمن رمضان سلطان عبدالسالم67

273.75بنى سويفقمبش- ببا-بنى سويف محمود عصام عيسى68

273.75بنى سويفسمسطا شارع المركز الجديدعصام عاطف أحمد أمين عبد الحفيظ69

273.75بنى سويفبني سويف-الواسطى-قمن العروسمحمد حسن سيد قرني70

273.75بنى سويفالواسطى شارع الحديدهيوسف عبد التواب ابو بكر احمد71

273.75بنى سويفباروط ـ بني سويفيوسف محمد شحاته سيد72

273.75بنى سويفاالفشن- منشاة ناصر وسيم هانى نعيم داود73

273.75بنى سويفكفر الخليدى مركز اهناسيا بنى سويفاسالم سيد محمد عبد التواب74

273.75بنى سويفمركز بنى سويف قرية الكوم األحمرابراهيم رجب حسن ابراهيم75

273.75بنى سويفقرية إهوه مركز ومحافظة بني سويفيوسف محمد الحسيني محمد76

273.5بنى سويفمحافظة بني سويف مركز الفشن شارع باب النصرعبدهللا جمال عبدهللا مصطفى77

273.5بنى سويفمعصرة نعسان مركز اهناسياحسام عرفات حسين ابراهيم78

273.5بنى سويفبنى سويف- ببا - زاويه الناويه خالد ايمن السيد عبد الوهاب79

80
سوتير سامح فتحى وهيب

273.5بنى سويف بنى سويف الجديدة امام مدرسة طه حسين17ش  6

 عصرا3:30 ظهرا الى الساعة 2:15 من الساعة 4/7/2022المجموعة الرابعة يوم االثنين الموافق 


