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66494.863020205220003905/02/200201024544332مسلممصرىمحطاتبنى سويفبنى سويفاحمد ربيع مبروك معوض1

66194.433030220220013420/02/200301140822033مسلممصرىمحطاتبنى سويفبنى سويفاحمد عادل محمد محمد2

66394.713020930220027130/09/200201147693710مسلممصرىمحطاتاهناسيابنى سويفاحمد على محمد محمد3

65092.863011203220115303/12/200101154112031مسلممصرىمحطاتسمسطابنى سويفامام عادل محمد مرزوق4

65793.863020319220163519/03/200201126283108مسلممصرىمحطاتاهناسيابنى سويفبشارعصمت شعبان عبدالحميد5

66294.573020621330013121/06/200201001262188مسلممصرىمحطاتبنى سويفبنى سويفجمال عبدالناصر عبدالنبى محمد6

66895.433020204220011104/02/2002مسلممصرىمحطاتبنى سويفبنى سويفحازم عبدالنبى جمعة عبدالعاطى7
1014158609

66795.293020419220029519/04/200201061696828مسلممصرىمحطاتبنى سويفبنى سويفزياد وليد سمير علي8

65793.863011214220009814/12/200101144248657مسلممصرىمحطاتبنى سويفبنى سويفعامر خالد عبدالصمد جابر9

10
عبد الرحمن أحمد محمد عبد 

المقصود
658943020808220085608/08/200201126862181مسلممصرىمحطاتالواسطىبنى سويف

662.594.643020715220141715/07/200201278460985مسلممصرىمحطاتبنى سويفبنى سويفعبد هللا اكرم عبدالفتاح طه11

66294.573020730220087230/07/200201272418076مسلممصرىمحطاتبنى سويفبنى سويفعبد هللا طارق محمد عويس12

66194.433011020220209220/10/200101146600656مسلممصرىمحطاتالواسطىبنى سويفعبد هللا فتحي رمضان سعيد13

67095.713020320220121320/03/200201110957426مسلممصرىمحطاتالواسطىبنى سويفعلى حسن عطوة على14

66795.293020305220213505/03/200201287124743مسلممصرىمحطاتناصربنى سويففارس محمد عبدالحميد مصطفى15

66895.433020728220183428/07/200201140531672مسلممصرىمحطاتبنى سويفبنى سويفمحمد جمال يوسف عبد النعيم16

64191.573020515220105815/05/200201553389347مسلممصرىمحطاتبنى سويفبنى سويفمحمد شعبان حمدهللا محمد17

ب والرصف الصىح ببنى سويف               كة مياه الشر شر

بية والتعليم ببنى سويف                  المدرسة  مديرية التر

ب والرصف الصىح الثانوية الفنية لمياه الشر
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66294.573020624220049924/06/200201225403993مسلممصرىمحطاتبنى سويفبنى سويفمحمد صفوت محمد عبدالمنعم18

66094.293011101220419201/11/200101124801533مسلممصرىمحطاتالفشنبنى سويفمحمد موسى عبدالحميد حمد19

66494.863020301220003201/03/200201143844915مسلممصرىمحطاتالفشنبنى سويفمصطفى رمضان إسماعيل عبدهللا20

65994.143020403010345803/04/200201211640277مسلممصرىشبكاتببابنى سويفاحمد خلف عباس عرفات21

65593.573011216220039616/12/200101277121576مسلممصرىشبكاتبنى سويفبنى سويفاحمد رجب حسن عابدين22

64592.143011007220025407/10/200101274413462مسلممصرىشبكاتناصربنى سويفاحمد صفوت أحمد أحمد23

65293.143020101220739501/01/200201279390699مسلممصرىشبكاتبنى سويفبنى سويفطارق عبدالعليم عباس أحمد24

64291.713020119220113619/01/200201145216404مسلممصرىشبكاتناصربنى سويفعبد الرحمن نادى بدوى ابراهيم25

63390.433020930220365330/09/200201278297536مسلممصرىشبكاتببابنى سويفعبد هللا حسين عقل عقل26

58283.143011122220181122/11/200101020643421مسلممصرىشبكاتاهناسيابنى سويفعلى ناصر محمد زكى27

65092.863020713220185213/07/200201157534166مسلممصرىشبكاتناصربنى سويفعماد عاطف محمد محمد28

65693.713011020220231920/10/200101148380689مسلممصرىشبكاتالفشنبنى سويفمحمد عبدالعظيم جودة عبدالعظيم29

66094.293020520220189520/05/200201067705293مسلممصرىشبكاتبنى سويفبنى سويفمحمد على جابر عبد العزيز30
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66094.293020427220009127/04/200200109630041مسلممصرىشبكاتببابنى سويفمحمد مصطفى محمد رمضان31

60886.863020425220123725/04/200201123170712مسلممصرىشبكاتالواسطىبنى سويفمحمود حمدى قرنى محمود32

651933011201220467901/12/200101554246878مسلممصرىشبكاتالواسطىبنى سويفمحمود مختار محمد خليل33

64692.293020412220121912/04/200201114566131مسلممصرىشبكاتبنى سويفبنى سويفمحمود مصطفى عبد الحميد رجب34

658943011202220117102/12/200101227156279مسلممصرىشبكاتسمسطابنى سويفمصطفى اسماعيل أبوهشيمة محمد35

63390.433011014220069914/10/200101550046926مسلممصرىشبكاتبنى سويفبنى سويفمصطفى محمد مصطفى ابراهيم36

65693.713020401220009801/04/200201221205661مسلممصرىشبكاتببابنى سويفمعتصم هشام محمد مرسى سعيد37

65092.863020101220923101/01/200201012365331مسلممصرىشبكاتببابنى سويفهشام محمد معتمد سيد38

66194.433011110220061710/11/200101146101672مسلممصرىشبكاتببابنى سويفوليد حسام على انور39

65393.293020515220221615/05/200201158397970مسلممصرىشبكاتبنى سويفبنى سويفيوسف ايمن حسن عبدالعظيم40

66795.293021105220029105/11/200201208225023مسيحىمصرىمعاملبنى سويفبنى سويفبيشوى صفوت رمزى بهنان41

67195.863020821220075621/08/200201282427972مسيحىمصرىمعاملببابنى سويفجرجس اشرف يعقوب فرج42

67496.293020201220159801/02/200201280659167مسيحىمصرىمعاملاهناسيابنى سويفريمون رومانى فايز ناشد43

679973020810220297410/08/200201279591273مسلممصرىمعاملببابنى سويفطه جودة عبدالرحيم طه44

67796.713011215220185815/12/200101274702503مسلممصرىمعاملسمسطابنى سويفعبدالرحمن على شحاتة على45

68197.293011124220165624/11/200101116150660مسلممصرىمعاملناصربنى سويفمحمد طارق عبدالحميد عبدالمقصود46

67896.863020817220215717/08/200201276272593مسيحىمصرىمعاملبنى سويفبنى سويفيوسف شحاتة مهنى عبدالمالك47


