
المجموعالمحافظةالعنواناالسمم

279.5المنياش الشهايبه ديرمواس المنياخالد سمهان شوقى عبدالمحسن1

276.5المنياالمنيا- مغاغه - كفر المداور احمد السيد جمعه عبد هللا2

276.5المنياالمنيا- مغاغة - منشية الجزائر احمد عماد احمد محمد3

275.5المنياالمنيا- مغاغة - بني خالد احمد عدلي شعبان عدلي4

274المنيامركز المنيا- المنيا أبو بكر حسين علي أحمد5

274المنيامركز المنيا- المنيا عبد هللا حمادة علي6

273المنياأرض المولد- شارع عبدالسالم  77أسامة محمد أحمد أحمد7

273المنياالمنيا- مغاغة - بني خالد عبدهللا محمد دياب يوسف8

272.5المنياالمنيا- ديرمواس- بني عمران احمد محمود ابراهيم محمد9

272.5المنيامنشاة خزام الغربيةعمر عبدالرحمن محمد عبدالرحمن10

272.5المنياالمنيا- ديرمواس عبدهللا طلعت عليان عبدالباقى11

272المنياالحسايبة مركز ديرمواس المنيافادى اسامه غطاس مندى12

272المنياتانوف ـ ديرمواس ـ المنيااحمد علي همام محمد13

عاصم محمد عبدالصمد يوسف14
المنيا  - 7ش  - 21ع - كمبوند جنه مصر 

المنيا- الجديدة 
271.5المنيا

271المنياسمالوط شرق- جبل الطير محمد حماده محمد محمد15

271المنياالمنيا- سمالوط شرق - البيهو محمد ربيع عبدالظاهر احمد16

271المنياالمنيا بنى مزار ابو الهوىوليد صالح صالح ابراهيم17

271المنياالمنيا- شارع عبدالمنعم رياض نجاح محمد نجاح عبدالمالك18

عمر خليفة حسن عبد العزيز19
شارع الجمعية :قرية دورة. ملوي . المنيا 

الزراعيه
270.5المنيا

270.5المنياديرمواس-شارع ابراهيم حمدينعمر شريف سمير عبدالصبور20

 ظهرا1:45 ظهرا الى الساعة 12:30 من الساعة 4/7/2022المجموعة الثالثة يوم االثنين الموافق 



المجموعالمحافظةالعنواناالسمم

270المنياشارع بورسعيد الحسايبة مركز ديرمواسكيرلس فهمى صبحى فهمى21

مروان محمد ابو بكر مصطفي22
 الدور 2المنيا مساكن عين شمس عمارة 

الرابع
270المنيا

270المنياالمنيا الجديدة الحي السادس مساكن الطيرانامام عبدالرحيم وريث محمد منصور23

269.5المنياقرية البرجاية/ مركز المنيا /محافظة المنيا يوسف ياسر خلف حسن24

269.5المنياالمنيا- ديرمواس - اباظة بنى سالم محمد ربيع كامل عبدالفهيم25

269.5المنياش البدوية اول المنيا المنيا13بدر الدين هشام فاروق محمد احمد26

صموئيل سامح جمال رياض وهبه27
-ملوي  - 5 متفرع من شارع 52شارع رقم 

 المنيا
269المنيا

269المنيادير سمالوط- سمالوط - المنيا معاذ حمدى محمود محمد28

269المنيامنشاة الذهب القبليةمصطفى محمود محمد سالمه29

268.5المنياملوي المنياكريم علي عبدالكريم علي30

268.5المنياالمنيا- ملوي - ش ثروت تقاطع ش نسيم انطونيوس ارميا شفيق عبدالمالك31

268.5المنيا يوليو مركز ديرمواس26شارع اندرو عماد زكريا زكى32

267.5المنياالمنيا- مغاغة - بني خالد احمد سعودي محمد محمد33

267.5المنياالمنيا- مغاغة - بني خالد احمد محمد احمد ماهر34

مصطفي محمود فتحي ذكي35
قريه اوالد - مركز مطاي - محافظه المنيا 

الشيخ علي
267المنيا

جورج ايمن عبد هللا جاد السيد36
- شارع المستشار قاسم خلف سور النادي 

مركز ديرمواس
266المنيا

265.5المنياالمنيا- سمالوط - قرية طحا االعمدة محمود صابر محمود احمد37

محمد ناصر محمد عبد الوهاب38
شارع جمال عبد الناصر منشية الجزائر 

مغاغة
265.5المنيا

265.5المنياالمنيا/ بنى مزار / منشأة الشيخ فضل احمد عبد الغنى عبد العزيز عبد الغنى39

محمد رضا صديق اراهيم40
قريه اوالد - مركز مطاي - محافظه المنيا 

الشيخ علي
265المنيا

265المنياش ابوالحسن فضل هللا ديرمواس المنياعبدالرحمن ثروت محمد محمود41

 عصرا3:30 ظهرا الى الساعة 2:15 من الساعة 5/7/2022المجموعة الرابعة يوم الثالثاء الموافق 


