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  -:طنین الفائزین فى القرعة مراعاة االتىاالموعلى 
  .احضار اصل شھاده المیالد لموالید الغردقة -
 .احضار بیان قید للمراحل التعلیمیھ الثالثة لالقامة بموجب الشھادات الدراسیھ -
 .للمقیمین ة بمدة االقامة بالغردقة احضار خطاب من السجل المدنى اوالتامینات االجتماعی -
  .لغ المدفوعھ فى الجمعیھاخطاب تنازل من جمعیات البناء واالسكان للمشتركین فى اى جمعیھ من جمعیات البناء واالسكان مرفق بھ صورة شیك استرداد المباخضار  -
  .ركین فى جمعیات البناء واالسكاناحضار خطاب بعدم االشترك فى جمعیھ البناء واالسكان التابعھ لعمل المواطن لغیر المشت -

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 مالحظات رقم البطاقھ االســـم م مالحظات رقم البطاقھ االســـم م
 ٨ك حاصل على وحده سكنیھ مبار 27412293100118 محمد مصطفى احمد حسن 1
 ١٢حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٨٠٠٩٠٤٣١٠٠٠٩٥ یحیي منصور احمد عطیھ 2
 ٨االزوجھ وحده سكنیھ مبارك  24807273100107 سعیده محمد محمود عبدالعال 3
 ٣شقھ  ١٣٩عماره  ٨الزوج جاصل على وحده سكنیھ بمشروع مبارك  ٢٧٤١٢٠٢٣١٠٠٠٧٨ علي شحات عبدالجواد زروق 4
 ٣شقھ ١٠٤مرحلھ ثانیھ عماره  ٥الزوج حاصل على مبارك  ٢٧٤١١٢١٢٧٠١٤٧٧ مد احمدعادل سعد مح 5
 ٤٢شقھ  ١٣٤عماره  ٨الزوج حاصل على مبارك  ٢٧٦٠٩٠٢٣١٠٠١١٤ محمد حسین محمد علیان 6
 الزوج حاصل على وحده سكنیھ  ٢٧١٠٩٠٢١٢٠٢٢٧٨ محمد صالح فتحى شطا 7
 ٦شقھ  ٦االستاد عماره  ١٤٤الزوج حاصل على وحده سكنیھ  ٢٦٦١٠٢٩٣١٠٠٠٥٦ عصام الدین عبدالعظیم احمد عبدهللا 8
 ٦شقھ ٧االستاد عماره ١٤٤الزوج حاصل على وحده سكنیھ  ٢٦٥٠٥٢٦٣١٠٠٠٥٣ أحمد رمضان محمد ابراھیم 9

 ٢شقھ ٦االستاد عماره١٤٤الزوج حاصل على وحده سكنیھ  ٢٧١٠٥٠٩٠٧٠١٤٧٤ حماده عباس محمد عباس 10
 الزوج حاصل على وحده سكنیھ ابو عشره 27210092701995 روق عبدالمالك حبشىایمن فا 11
 ٨شقھ ١٢الزوج حاصل على وحده سكنیھ االستاد عماره ٢٧٧٠٨٢٧١٧٠١١٥٧ عبدالسالم محمد محمود جاد 12
 ٣شقھ  ١٤الزوج حاصل على وحده سكنیھ السیخ شحات عماره  ٢٧٥٠٣٠٣٢٧٠١٠٣٩ سعد عبد الخالق حسن محمود 13
 ٣شقھ  ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ السیخ شحات عماره  ٢٧٣١١١٩٢٨٠٠٧٥٤ سعد حسین صلیح حسین 14
 الزوج حاصل على وحده سكنیھ الشیخ شحات 28701101607813 احمد سراج الدین موسى السید 15
 الزوج حاصل على وحده سكنیھ الشیخ شحات 27506092800078 اشرف عبدالمنعم على عمر 16
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  -:على المواطنین الفائزین فى القرعة مراعاة االتى
  .احضار اصل شھاده المیالد لموالید الغردقة -
 .احضار بیان قید للمراحل التعلیمیھ الثالثة لالقامة بموجب الشھادات الدراسیھ -
 .احضار خطاب من السجل المدنى اوالتامینات االجتماعیة بمدة االقامة بالغردقة  للمقیمین -
  .لمدفوعھ فى الجمعیھاخضار خطاب تنازل من جمعیات البناء واالسكان للمشتركین فى اى جمعیھ من جمعیات البناء واالسكان مرفق بھ صورة شیك استرداد المبالغ ا -
  .ك فى جمعیھ البناء واالسكان التابعھ لعمل المواطن لغیر المشتركین فى جمعیات البناء واالسكاناحضار خطاب بعدم االشتر -

                           
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مالحظات رقم البطاقھ االســـم م
 الزوج حاصل على وحده سكنیھ الشیخ شحات 27507173100069 ایمان سالم عبدالمنعم عید 17
 الزوج حاصل على وحده سكنیھ الشیخ شحات 27704273100058 ین احمد جادالكریم محمدحس 18
 ١شقھ  ١٢الزوج حاصل على وحده سكنیھ الشیخ شحات عماره  ٢٧٨٠٨٢٦١٤٠١٧٩٦ محمود طھ محمود عبدالمولى 19
 ٤٤شقھ ١٣اره الزوج حاصل على وحده سكنیھ الشیخ شحات عم ٢٧٢٠٩٢١٢٧٠١٢٩٥ عبد الرحیم فھیم مصطفى خلیل 20
 ١٤شقھ  ١٤الزوج حاصل على وحده سكنیھ الشیخ شحات عماره  ٢٨١٠٢٠١٣١٠٠٣١٧ صالح محمد احمد محمود 21
 ٢١شقھ  ١٦٤الزوج حاصل على وحده سكنیھ الشیخ شحات عماره  ٢٧٩٠١١٥٣١٠٠٠١٩٤ على سید ابراھیم احمد  22
 ٣١شقھ  ٢١حاصل على وحده سكنیھ الشیخ شحات عماره الزوج  ٢٧١٠٧٠٤٢٨٠٠٢٥٣ عبدالحمید ابراھیم أحمد حسنین 23
 ٤٤شقھ  ٤الزوج حاصل على وحده سكنیھ الشیخ شحات عماره  ٢٨١٠٥٣٠٣١٠٠١١٥ محمد سعد محمد احمد 24
 ٣شقھ ٦الزوج حاصل على وحده سكنیھ الشیخ شحات عماره  ٢٨٩٠٦٢٢١٩٠٠١٧٥ احمد محمد احمد عبدهللا  25
 ١٤شقثھ ٩الزوج حاصل على وحده سكنیھ الشیخ شحات عماره  ٢٧٥٠٦٠٣٢٧٠١٣٥٦ عباس محمد جاد شاذلى 26
 ٢٢شقھ ١٢الزوج حاصل على وحده سكنیھ الشیخ شحات عماره ٢٦٤٠٢١٦٣١٠٠٠٥٢ عید جودة محمد خلیل 27
 ٣٣شقھ ١٤الزوج حاصل على وحده سكنیھ الشیخ شحات عماره ٢٧٩١٠٠٧٣١٠٠١٠٩ أسماء أحمد سید سلمان 28
 ٣٢شقھ ١٩الزوج حاصل على وحده سكنیھ الشیخ شحات عماره ٢٧٦٠٨١٤٢٧٠١٢٥١ مد محمد محمودحسین مح 29
 ١٣شقھ  ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ الشیخ شحات عماره ٢٨٠٠٣٣١٠٠١٣٢ احمد محمد عبد الكریم شحات 30
 ٣٠١ل حاص+ الزوج حاصل على وحده سكنیھ الشیخ شحات 27502251302933 اسامھ على مصیلحي حسن  31
 ١شقھ ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ الشیخ عماره  ٢٧١٠١٢٠٣١٠٠٠٣٨ محمد سید علي محمد 32
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  -:على المواطنین الفائزین فى القرعة مراعاة االتى
  .احضار اصل شھاده المیالد لموالید الغردقة -
 .احضار بیان قید للمراحل التعلیمیھ الثالثة لالقامة بموجب الشھادات الدراسیھ -
 .ت االجتماعیة بمدة االقامة بالغردقة  للمقیمیناحضار خطاب من السجل المدنى اوالتامینا -
  .لمدفوعھ فى الجمعیھاخضار خطاب تنازل من جمعیات البناء واالسكان للمشتركین فى اى جمعیھ من جمعیات البناء واالسكان مرفق بھ صورة شیك استرداد المبالغ ا -
  .المواطن لغیر المشتركین فى جمعیات البناء واالسكان احضار خطاب بعدم االشترك فى جمعیھ البناء واالسكان التابعھ لعمل -

                           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مالحظات رقم البطاقھ االســـم م
 ٥شقھ ١١٤عماره  ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ امتداد مبارك  ٢٧٨٠٩٢٥٣١٠٠١٥٥ توفیق محمد أحمد توفیق 33
 ٣١شقھ ١١٧عماره  ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ امتداد مبارك  ٢٧٦٠٩٢٢٣١٠٠١٣٥ سالمھ سلیمان مرعي سلیم 34
 الزوج حاصل على وحده سكنیھ بلوك باالمل  ٢٥٢٠٦١٨٣١٠٠٠٧٨ یمرمضان سلیمان احمد عبدالحل 35
 ٢شقھ ٨وحده عماره  ١٥٠الزوج حاصل على وحده سكنیھ بمشروع  ٢٨٠١٢٢٢٣١٠٠٠٥١ جمال عبدالحمید سلیم على 36
 ٣٣شقھ  ١٨عماره  ٦٢٧الزوج حاصل على وحده سكنیھ بمشروع  ٢٧٩٠٩٢٣٣١٠٠١٣٧ سعید محمد محمود على 37
 ٤٢شقھ ١٢الزوج حاصل على وحده سكنیھ بمشروع الشیخ شحات عماره ٢٨١٠٨١٣٣١٠٠٠٩٢ ایوب حلیم جورجیوسجورج  38

 سعد عبدالوھاب اسماعیل حفنى 39
شقھ ١١١عماره  ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ بمشروع امتداد مبارك  ٢٧٢١٢٠٥٣١٠٠١٥٤

٣ 
 ده سكنیھ بمشروع حفر الباطن مشروع محمد دردیرالزوج حاصل على وح ٢٧١٠٥٣٠٣١٠٠٠٣١ ربیع محمود سعد محمد 40
 ٣٤شقھ  ٥٦عماره  ١١الزوج حاصل على وحده سكنیھ بمشروع مبارك  ٢٧٦٠٦٢٩٣١٠٠١١٧ وائل على محمد على 41
 ١٢شقھ  ١٣٣عماره  ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ بمشروع مبارك  ٢٧٥٠٩١٦٣١٠٠٠٩٨ الشاذلى محمود على عجب 42
 ٢١شقھ  ٢٩عماره  ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ بمشروع مبارك  ٢٦٨٠٢٠٢٣١٠٠٠٧٧ حمدحسن محمد حسن م 43
 شقھ ١٢٦عماره  ٨الزوج حاصل على وحده سكنیھ بمشروع مبارك  ٢٦٥٠٨١٢٠١٠١٢٣٦ حسن محمد عواد عید 44
 ٢٤شقھ  ١٣٢ه عمار ٨الزوج حاصل على وحده سكنیھ بمشروع مبارك  ٢٧٣٠٢٢٧٣١٠٠٠٥٧ اشرف محمد سید عبدالكریم 45
 ٤شقھ ٧الزوج حاصل على وحده سكنیھ بمشروع مبارك حفر الباطن عماره  ٢٧٠٠٧٠١٢٧٠١٧٥٢ احمد حربي علي محمد 46
 ٣٤شقھ١٣٨عماره ٨الزوج حاصل على وحده سكنیھ بمشروع مبارك ٢٧٤٠٩١٠٣١٠٠٠٥١ جیالنى محمود مصطفى حسین 47
 ١١شقھ١٤٦عماره ٨حاصل على وحده سكنیھ بمشروع مبارك الزوج ٢٧٧٠٦٠١٠٢٠٣٤٩١ اسالم انوار علي محمد 48
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  -:على المواطنین الفائزین فى القرعة مراعاة االتى
  .د لموالید الغردقةاحضار اصل شھاده المیال -
 .احضار بیان قید للمراحل التعلیمیھ الثالثة لالقامة بموجب الشھادات الدراسیھ -
 .احضار خطاب من السجل المدنى اوالتامینات االجتماعیة بمدة االقامة بالغردقة  للمقیمین -
  .البناء واالسكان مرفق بھ صورة شیك استرداد المبالغ المدفوعھ فى الجمعیھ اخضار خطاب تنازل من جمعیات البناء واالسكان للمشتركین فى اى جمعیھ من جمعیات -
  .احضار خطاب بعدم االشترك فى جمعیھ البناء واالسكان التابعھ لعمل المواطن لغیر المشتركین فى جمعیات البناء واالسكان -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مالحظات رقم البطاقھ االســـم م
 ٧شق٦الزوج حاصل على وحده سكنیھ بمشروع مصرالعربیھ عماره ٢٦٩٠٧٠٧٣١٠٠٠٥٨ س محمد حامد عبدالقادرانی 49
 الزوج حاصل على وحده سكنیھ بمنطقھ الوفاء ٢٥٨٠٧٠٩٣١٠٠٠٥٦ محیى الدین محمد على محمد 50
 الزوج حاصل على وحده سكنیھ بمنطقھ الوفاء  ٢٧٣٠٥٠٨٣١٠٠١٣١ احمد محمود محمد احمد 51
 الزوج حاصل على وحده سكنیھ بمنطقھ حفر الباطن بمشروع حامد جوھر ٢٥٣٠٣٠٧٣١٠٠٠٥١ خضر سلیم راشد عبدهللا 52
 الزوج حاصل على وحده سكنیھ بمنطقھ حفر الباطن مشروع حامد جوھر ٢٦٥١١٠٣٣١٠٠٠٥٤ حمدي محمد جاد محروس 53
 ٩شقھ ٢ده سكنیھ خالد بدرى عمارهالزوج حاصل على وح ٢٦٤١١١٣٢٧٠٢١٩٣ جمعھ محمد محمد على 54
 ١٠شقھ  ٨عماره  ١٤٤الزوج حاصل على وحده سكنیھ خلف االستاد  ٢٦٥٠١٠٢٣١٠٠٠٩٣ عالء احمد على محمود 55
 ١١شقھ  ١١الزوج حاصل على وحده سكنیھ شارع المدارس عماره  ٢٥٨٠٨٠٢٣١٠٠٠٧١ سید جودة محمد جودة 56
  ١١شقھ ١الزوج حاصل على وحده سكنیھ شارع المدارس عماره  ٢٨٧٠٨٠٨٣١٠٠٢٠٤ صفاء محمد عبدالنعیم ابراھیم 57
 ٦شقھ  ٣الزوج حاصل على وحده سكنیھ شارع المدارس عماره  ٢٥٥٠٦٢٣٣١٠٠٠٣٥ مصطفي علي ابو بكر رضوان 58
 ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ شارع المدارس عماره  ٢٥٩٠٢٠٩٣١٠٠٠٧٥ عبد الباسط سعد السمان 59
 ١شقھ ٧الزوج حاصل على وحده سكنیھ شارع المدارس عماره  ٢٤٦٠٦١٠٣١٠٠٠٦٩ ر محمد حسین عامركوث 60
 الزوج حاصل على وحده سكنیھ عبدالعزیز عرفھ 25402200202649 نعمھ ابراھیم عبدالفتاح مرسى 61
 ٧شقھ  ١٧الزوج حاصل على وحده سكنیھ عبدالعزیز عرفھ عماره  ٢٧١٠٢١٨٣١٠٠٠٣٢ على حسن على محمد 62
 الزوج حاصل على وحده سكنیھ عمارات شارع المدارس  ٢٦٣٠١٠٩٠٤٠٠١٥٩ صبرى احمد ابوزید سالمة ٦٣
 الزوج حاصل على وحده سكنیھ عمارات شارع المدارس  ٢٦٠٠٦٢٤٢٧٠٠٢٣٢ صبري كمال عباس محمد 64
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  -:على المواطنین الفائزین فى القرعة مراعاة االتى
  .الغردقة احضار اصل شھاده المیالد لموالید -
 .احضار بیان قید للمراحل التعلیمیھ الثالثة لالقامة بموجب الشھادات الدراسیھ -
 .احضار خطاب من السجل المدنى اوالتامینات االجتماعیة بمدة االقامة بالغردقة  للمقیمین -
  .االسكان مرفق بھ صورة شیك استرداد المبالغ المدفوعھ فى الجمعیھاخضار خطاب تنازل من جمعیات البناء واالسكان للمشتركین فى اى جمعیھ من جمعیات البناء و -
  .احضار خطاب بعدم االشترك فى جمعیھ البناء واالسكان التابعھ لعمل المواطن لغیر المشتركین فى جمعیات البناء واالسكان -

                           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مالحظات رقم البطاقھ االســـم م
 ٢٣شقھ١٣٩الزوج حاصل على وحده سكنیھ عماره  ٢٧٦٠٤٠١٣١٠٠٢٥٤ حازم ابوالحسن ماضى ابوالقاسم 65
 ٢١شقھ  ٤٣عماره  ١١بارك الزوج حاصل على وحده سكنیھ م ٢٨٩٠٦٢٠٣١٠٠١٣٧ محمد حسین محمد على 66
 ١٢الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٩١٠٨٠٨٣١٠٠٠٥٧ على محمد على محمد 67
  ١٢الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٨٢٠٣٠٤٣١٠٠١٤٢ عزه محمود حسین عبدالعال 68
  ١٢الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٤٩١٢٢١٣١٠٠٠٧٦ محمد بدوي احمد خلیفھ 69
 ٢١شقھ  ١١٤عماره  ٢الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٨٢٠٣٢٣٣١٠٠١٤٩ بیر عبده بدرى محمدع 70
 ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  280092012008841 انجى عبدهللا محمد عبدهللا 71
 ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  27002242701059 ایمن شرقاوى احمد عبدهللا 72
 ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  26610012702559 جورجى بولس حسنى فاضل 73
 ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  28804193100144 رضا محمد جاد الشاذلى 74
 ١شقھ  ١٠٨عماره  ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٧٣١١٢٣٣١٠٠٠٤٥ عال محمد رشوان  أحمد 75
 ٣٤شقھ ١١٨عماره  ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٧٤١١١٤٣١٠٠١٥٦ طھ یوسف حجاج یاسین 76
 ٤شقھ  ٦٩عماره  ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٧١١١١٦٣١٠٠٠٣٥ عزت أحمد محمد الصغیر 77
 ٢٣شقھ  ٨٧عماره  ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٧٠٠٢٠٦٣١٠٠١١٥ على أحمد ابراھیم رضوان 78
 ٤١سقھ ٨٧عماره  ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٥٧٠١٠١١٥٠٣٣٩٢ ت عبد الحمید عبد المنصف عصم 79
 ٤شقھ  ١١٢عماره  ٢مرحلھ  ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٧٦٠٨١٧٣١٠٠١٣٢ محمد حسین سعید على 80
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  -:على المواطنین الفائزین فى القرعة مراعاة االتى
  .احضار اصل شھاده المیالد لموالید الغردقة -
 .حل التعلیمیھ الثالثة لالقامة بموجب الشھادات الدراسیھاحضار بیان قید للمرا -
 .احضار خطاب من السجل المدنى اوالتامینات االجتماعیة بمدة االقامة بالغردقة  للمقیمین -
  .المبالغ المدفوعھ فى الجمعیھ اخضار خطاب تنازل من جمعیات البناء واالسكان للمشتركین فى اى جمعیھ من جمعیات البناء واالسكان مرفق بھ صورة شیك استرداد -
  .احضار خطاب بعدم االشترك فى جمعیھ البناء واالسكان التابعھ لعمل المواطن لغیر المشتركین فى جمعیات البناء واالسكان -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مالحظات رقم البطاقھ االســـم م
 مرحلھ اولى ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  26605251602171 خالد عبد الفتاح محمد الملیح 81
 ٤٢شقھ ٢١مرحلھ اولى عماره  ٥حاصل على وحده سكنیھ مبارك الزوج  ٢٥٢٠٩١٩٣٤٠٠٠٣٦ محمد السید على داود  82
 ١٤شقھ  ٦٧مرحلھ اولى عماره  ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٦٨١١٢٦٣١٠٠١٣٨ سید على سلیمان محمد 83
 ٣١شقھ٧٢مرحلھ اولى عماره  ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٨٢٠٢٠٨٣١٠٠٠٨٤ صفاء احمد بدرى حسن 84
 ٣٢شقھ ٧٥مرحلھ اولى عماره  ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٧٣٠٥٢٧٣١٠٠١٣٧ حمد انور قناوي خلیفھم 85
 ١شقھ٧٧مرحلھ اولى عماره  ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٦٩١٠٠٩٣١٠٠٠٥٥ احمد عطا زرزور على 86
 ٢٤شقھ ٦٩مرحلھ اولى عماره ٥مبارك  الزوج حاصل على وحده سكنیھ ٢٦٢١٠٠٤٣١٠٠١١٧ محمد احمد قاسم حامد 87
 ٣١شقھ  ٧٥مرحلھ اولى عماره ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٧٦٠١١٥٣١٠٠٠٦٩ صبرین سالم محمد سالم 88
 ٣٤شقھ  ٧٥مرحلھ اولى عماره ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٧٤٠٩١٦٣١٠٠٠٤٢ رضا عبدربھ محمد سلیمان 89
 ٤٤شقھ ٧٧مرحلھ اولى عماره ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٧١١١١٣٣١٠٠٠٥٧ د حسینمحمد عبدهللا احم 90
 مرحلھ ثانیھ ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  27107253100053 احمد محمد سعید علي  91
 مرحلھ ثانیھ ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  26410032702815 ایمن خلف هللا احمد على 92
 مرحلھ ثانیھ ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  27506193100077 حماده تاج الدین حمزة شحاتھ 93
 ٤شقھ  ١٠١مرحلھ ثانیھ عماره  ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٦٩٠٦١٥٣١٠٠٠٥٢ فایز سید احمد محمود 94
 ٤٢شقھ  ١٠٤مرحلھ ثانیھ عماره  ٥مبارك الزوج حاصل على وحده سكنیھ  ٢٨١٠٦١٩٠١٠٠٧٧٢ محمد مصطفى محمد على 95
 ١شقھ ١٠٨مرحلھ ثانیھ عماره  ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٧٢٠٤١٢٢٧٠١٢١٩ محمد عطاهللا محمد امبابى 96
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  -:على المواطنین الفائزین فى القرعة مراعاة االتى
  .احضار اصل شھاده المیالد لموالید الغردقة -
 .احضار بیان قید للمراحل التعلیمیھ الثالثة لالقامة بموجب الشھادات الدراسیھ -
 .ى اوالتامینات االجتماعیة بمدة االقامة بالغردقة  للمقیمیناحضار خطاب من السجل المدن -
  .لمدفوعھ فى الجمعیھاخضار خطاب تنازل من جمعیات البناء واالسكان للمشتركین فى اى جمعیھ من جمعیات البناء واالسكان مرفق بھ صورة شیك استرداد المبالغ ا -
  .التابعھ لعمل المواطن لغیر المشتركین فى جمعیات البناء واالسكاناحضار خطاب بعدم االشترك فى جمعیھ البناء واالسكان  -

                           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مالحظات رقم البطاقھ االســـم م
 ٤٣شقھ  ١١٢مرحلھ ثانیھ عماره  ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٧٦١٠٢٨٣١٠٠٠٥١ رامي رزق هللا بادیر منقریوس 97
 ١٤شقھ ١١٦یھ عماره مرحلھ ثان ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٧٥٠١١٠٣١٠٠٠٧١ محمد جبریل ابراھیم لویس 98
 ٢٢شقھ  ١١٧مرحلھ ثانیھ عماره  ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٧٥٠٨٠٢٣١٠٠٠٩١ محمد أحمد محمد محمد السنباكى 99

 ٢٢شقھ ٨٨مرحلھ ثانیھ عماره  ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٦٢٠٩١٧٠٤٠٠٠٩١ عاطف محمد امبابى عثمان 100
 ٢٤شقھ  ٩٣مرحلھ ثانیھ عماره  ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٧٢٠٩٠٩٣١٠٠٠٧٥ حسین شعبان محمود مصطفى 101
 ٢٣شقھ ١٠٨مرحلھ ثانیھ عماره ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٧٨٠٧٢٧٣١٠٠٠٧٨ شعبان عوض راشد سالم 102
 ٣شقھ ٨٥مرحلھ ثانیھ عماره ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٦٧٠٤٠٢٣١٠٠٠٣٢ محمد احمد علي محمود 103
 ٣٢شقھ ١٠٧عماره ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٧٢٠٩١٩٣١٠٠٠٧٢ طارق صالح محمد سالمھ 104
 ٤٣شقھ١٠٦مرحلھ ثانیھ عماره ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٧٦٠٤٠٨٣١٠٠١٧١ ایمن سعد عبده احمد 105
 ٣شقھ ١١٢مرحلھ ثانیھ عماره ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٨٠٠٧٠٨٣١٠٠١١٧ ضویحى حمید عواد سلیم 106
 ٨الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  27410273100097 ایمن عباس غزالى حسن 107
 ٨الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  27301012403773 ایمن عزت امین تایھ 108
 ٢٣شقھ  ١٢٠عماره  ٨زوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك ال ٢٩٣٠٥٢٥٣١٠٠١١١ اسالم حسن عبدالمالك خلیفھ 109
 ١١شقھ١٢١عماره  ٨الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٧٥٠٢٠٤٣١٠٠١١١ حسین علي حمود محمد 110
 ٢٣شقھ  ١٢٩عماره  ٨الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٦٨٠٨٢٢٣١٠٠١٥١ صالح درویش صالح حسین 111
 ٣٣شقھ ١٢٩عماره  ٨الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٧٧٠٣٢٨٣١٠٠٠٩٢ ربیع احمد طھ محمد 112
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  -:على المواطنین الفائزین فى القرعة مراعاة االتى
  .د لموالید الغردقةاحضار اصل شھاده المیال -
 .احضار بیان قید للمراحل التعلیمیھ الثالثة لالقامة بموجب الشھادات الدراسیھ -
 .احضار خطاب من السجل المدنى اوالتامینات االجتماعیة بمدة االقامة بالغردقة  للمقیمین -
  .البناء واالسكان مرفق بھ صورة شیك استرداد المبالغ المدفوعھ فى الجمعیھ اخضار خطاب تنازل من جمعیات البناء واالسكان للمشتركین فى اى جمعیھ من جمعیات -
  .احضار خطاب بعدم االشترك فى جمعیھ البناء واالسكان التابعھ لعمل المواطن لغیر المشتركین فى جمعیات البناء واالسكان -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 حظاتمال رقم البطاقھ االســـم م
 ٤٢شقھ  ١٣٠عماره  ٨الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٨٣٠٩٠٩٣١٠٠٠٧٣ احمد على رشوان حسین 113
 ١٢شقھ  ١٣٤عماره  ٨الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٨٩٠٥٠٨٣١٠٠٠٩٣ على احمد على احمد 114
 ٤٤شقھ  ١٣٥عماره  ٨الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٧٩١١٣٠٣١٠٠١٩٣ احمد فوزى محمد حسن 115
 ١١شقھ  ١٣٩عماره  ٨الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٧٣٠٩٠٩٣١٠٠١١٨ شاذلى دیاب محمد احمد 116
 ٣٢شقھ  ١٣٩عماره  ٨الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٧٣٠٦٠٤٣١٠٠٠٥٣ على حسن رشوان اسماعیل 117
 ٣٤شقھ  ١٤٠عماره  ٨لى وحده سكنیھ مبارك الزوج حاصل ع ٢٧٤٠٣٠٣٣١٠٠٠٥١ شاذلى احمد حلبى فرج 118
 ٤شقھ  ١٤٦عماره  ٨الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٨١٠٨١٤٣١٠٠١٠٤ صابرین سیدمحمداحمد 119
 ٤٤شقھ  ٩٩عماره  ٨الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٨٨٠٦١٥٣١٠٠٠٥٧ حسن محمد ضاحى رجب 120
 ١١شقھ١٢٤عماره ٨الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٧٥١٠٠٧٣١٠٠٠١٧ حسین مرجان حسین عید 121
 ١٢شقھ١٣٩عماره ٨الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٧٥٠٩٢٥٣١٠٠٠٥٤ مبارك عبد الجواد عبدالقادر علي احمد 122
 ٤٢شقھ١٤٥عماره ٨الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٧٦١١٠٤٣١٠٠٠٧٧ طالل سید حامد حسب هللا 123
 ٢١شقھ١٣٠عماره٨الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٧٥٠٩٢١٣١٠٠٠٩٤ د عبدالعزیز حسینجابر محم 124
 الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك الممیزا  ٢٧٧٠٧٠٥٣١٠٠٠٨١ رضا احمد امین علي  125
 ١٨شقھ ١٣الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك الممیزا عماره  ٢٦٠٠٢٦٦٢٧٠٠٧٧٨ عبدالصبور احمد خلیفة 126
 ١٤شقھ ١٦الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك حفر الباطن عماره ٢٥٩٠٥٢٣٠٤٠٠١٥٣ محمود على السید سلیمان  127
 الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك م مرحلھ اولى 26102013100034 حسن عید عاید محمد 128

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


� nA¡U� Q� � v�  »U�� v{«—Ã vK� ‰uB�K� 5��d*« W�œdG�« ¡UM�«W�œdG�« WM�b0 »U�A�«  ULO�I©WO�U��« WK�d*« ®WOMJ�  «b�Ë vK� r� uB(  

  -:على المواطنین الفائزین فى القرعة مراعاة االتى
  .احضار اصل شھاده المیالد لموالید الغردقة -
 .ادات الدراسیھاحضار بیان قید للمراحل التعلیمیھ الثالثة لالقامة بموجب الشھ -
 .احضار خطاب من السجل المدنى اوالتامینات االجتماعیة بمدة االقامة بالغردقة  للمقیمین -
  .لمدفوعھ فى الجمعیھاخضار خطاب تنازل من جمعیات البناء واالسكان للمشتركین فى اى جمعیھ من جمعیات البناء واالسكان مرفق بھ صورة شیك استرداد المبالغ ا -
  .طاب بعدم االشترك فى جمعیھ البناء واالسكان التابعھ لعمل المواطن لغیر المشتركین فى جمعیات البناء واالسكاناحضار خ -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مالحظات رقم البطاقھ االســـم م
 ٤٣شقھ  ٢١عماره  ١١الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك ٢٧٥١١١٤٢٣٠٠٠٧١ فتحى فتحى احمد محمد  129
 ٢٢شقھ  ٢٣عماره  ١١نیھ مباركالزوج حاصل على وحده سك ٢٧٠١١٠٧٢٧٠٢٨٥٢ فرج عبد الوھاب مصطفى  130
  ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك 26511052700828 منى سعید عبدالنعیم عبدالحلیم 131
   ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك 28004063100201 عزه محمد ابراھیم یعقوب 132
 ٣٢شقھ  ١٠٧المرحلھ ثانیھ عماره  ٥سكنیھ مباركالزوج حاصل على وحده  ٢٨٢٠١٢٠٣١٠٠٠٥٢ طارق صلوح عبد المرید شمروخ 133
 ٤١شقھ٦٠عماره  ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك ٢٧٩٠٥٢٥٣١٠٠٠٧٣ عبدالرحمن احمد عبدالرحمن حمزه 134
 ١١شقھ٢٥عماره ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك ٢٦٩٠٨٢٧٣١٠٠٠٣٢ حسن عبد هللا محمود محمد 135
 ٣٢شقھ٢٦عماره ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك ٢٧٢٠٥٠٨٣١٠٠٠٧١ حمدى عاشور احمد على 136

 عماد محمد عبدالجید احمد 137
 ٢م٣٤.٢حاص����ل + ٤٤ش����قھ ٣٤عم����اره ٥ال����زوج حاص����ل عل����ى وح����ده س����كنیھ مب����ارك ٢٦٤٠٩١٤٣١٠٠٠٥١

 المشروعات
 مرحلھ اولى  ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك 26705083100038 ارشد جبریل ابراھیم ابو ردیس 138
 مرحلھ اولى  ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك 28702232702982 عزه عبد الجابر عبد العلیم عبد الجابر 139
 ١٣٢٣حاصل + مرحلھ اولى  ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك 26902243100056 السید رمضان السید ابو مرسي 140
 ١شقھ  ٧١مرحلھ اولى عماره ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك ٢٩٠٠١١١٢١٠١٩٦٤ فاطمھ محمد عبدالحمید محمود حسن 141
 مرحلھ ثانیھ ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك 27311233100045 عال محمد رشوان احمد 142
 ٤٢ھشق ٨٨مرحلھ ثانیھ عماره  ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك ٢٦٧١٠٢٢٣١٠٠٠٣٧ محمد عطیھ محمود حسب هللا 143
 ٤شقھ ١٠٠مرحلھ ثانیھ عماره ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك ٢٧٤٠٨١٩٣١٠٠٠٧٥ شریف محمد عربى فھیم 144

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


� nA¡U� Q� W�œdG�« WM�b0 »U�A�«  ULO�I� v�  »U�� v{«—Ã vK� ‰uB�K� 5��d*« W�œdG�« ¡UM�«©WO�U��« WK�d*« ®WOMJ�  «b�Ë vK� r� uB(  

  -:ة مراعاة االتىعلى المواطنین الفائزین فى القرع
  .احضار اصل شھاده المیالد لموالید الغردقة -
 .احضار بیان قید للمراحل التعلیمیھ الثالثة لالقامة بموجب الشھادات الدراسیھ -
 .احضار خطاب من السجل المدنى اوالتامینات االجتماعیة بمدة االقامة بالغردقة  للمقیمین -
  .واالسكان للمشتركین فى اى جمعیھ من جمعیات البناء واالسكان مرفق بھ صورة شیك استرداد المبالغ المدفوعھ فى الجمعیھ اخضار خطاب تنازل من جمعیات البناء -
  .احضار خطاب بعدم االشترك فى جمعیھ البناء واالسكان التابعھ لعمل المواطن لغیر المشتركین فى جمعیات البناء واالسكان -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مالحظات رقم البطاقھ االســـم م
 ٤١شقھ١١٣مرحلھ ثانیھ عماره ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك ٢٧٩٤٩٠٩٣١٠٠١٧٢ محمد عبدالرحیم عبدالكریم زروق 145
 ١٤شقھ ٧٥مرحلھ اولى عماره٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك ٢٧٢٠٤٠٨٣١٠٠٠٩١ مصطفى ابراھیم محمد احمد 146
 ٤٣شقھ١١٨مرحلھ ثانیھ عماره٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك ٢٨١٠٨٣٠٣١٠٠١٥٧ ھایمن عبدالطیف محمد ط 147
 ٤٣شقھ٧٢مرحلھ ثانیھ عماره٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك ٢٧٢٠٢١٨٣١٠٠٠٥٣ ایمن غریب عبدالسالم على 148
 ٣١شقھ٨٩یھ عمارهمرحلھ ثان٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك ٢٧١٠٧١٢٣١٠٠٠٣٥ ایھاب محمد حسن على 149
  ٨الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك 25411273100037 احمد مرسى محمد عرفھ 150
 ١٤شقھ ١٣٢عماره  ٨الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك ٢٧٧٠٣١٢٣١٠٠٠٥٣ محمد احمد حجاج یسن 151
 ١٢شقھ  ١٣٧ماره ع ٨الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك ٢٧٤٠٩٢٣٣١٠٠١٥١ احمد على ابراھیم سلیمان 152
 ٤١شقھ ١٤٨عماره  ٨الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك ٢٧٦٠١٠٣٣١٠٠٠٣١ محمد سمیر محمد ابراھیم 153
 ٣شقھ ٩٣عماره  ٨الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك ٢٨١١١٠٢٢٧٠٢٤٨٥ سحر جمال محمود سلیمان 154
 ٢٤شقھ ١٢٩عماره ٨سكنیھ مبارك الزوج حاصل على وحده ٢٧٨٠٤٠٢٣١٠٠٠٥٧ حمدي شحات عبدالجواد 155
 ٤شقھ ١٣٥عماره ٨الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك ٢٧٧٠١٠١٣١٠٠٣٣١ حمدي صابر عبدهللا مروان 156
 ٢١شقھ١٣٦عماره ٨الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك ٢٧٤٠٩٢٠٣١٠٠٠٣١ عیسى احمد حسن محمد 157
 ٤٤شقھ ١٤٢عماره ٨الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك ٢٦٧١١١٦٢٦٠٠٢٣٢ جمال محمود عبد الكریم عبد العظیم 158
 ٤شقھ ١٤٦عماره ٨الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك ٢٧٦٠٩٢٣٣١٠٠٠٩٥ محمد صبحي طالب عثمان 159
 ٤١شقھ١٣٢عماره ٨الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك ٢٧٤٠٥٢٤٣١٠٠٠٧٢ على فؤاد حسین على 160
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  -:على المواطنین الفائزین فى القرعة مراعاة االتىعلى 
  .ار اصل شھاده المیالد لموالید الغردقةاحض -
 .احضار بیان قید للمراحل التعلیمیھ الثالثة لالقامة بموجب الشھادات الدراسیھ -
 .احضار خطاب من السجل المدنى اوالتامینات االجتماعیة بمدة االقامة بالغردقة  للمقیمین -
  .اى جمعیھ من جمعیات البناء واالسكان مرفق بھ صورة شیك استرداد المبالغ المدفوعھ فى الجمعیھ اخضار خطاب تنازل من جمعیات البناء واالسكان للمشتركین فى -
  .احضار خطاب بعدم االشترك فى جمعیھ البناء واالسكان التابعھ لعمل المواطن لغیر المشتركین فى جمعیات البناء واالسكان -

                           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مالحظات رقم البطاقھ االســـم م
 ٣شقھ١٢الزوج حاصل على وحده سكنیھ محمد الطاھر عماره  ٢٧١١٢٢٩٣١٠٠٢١١ محمد برعى احمد على 161
 ١٢شقھ  ١٠٨الزوج حاصل على وحده سكنیھ مرحلھ ثانیھ عماره  ٢٦٢٠٣٢٠٣١٠٠٠٥٨ ھ ابو الحسنمحمد ابو الحسن خلیف 162
 الزوج حاصل على وحده سكنیھ مشروع بلوكات المیناء ٢٥٦٠٦١٣٣١٠٠٠٥٩ محمد عبد المالك محمود سلیم 163
 ر الباطن مشروع محمد دردیرالزوج حاصل على وحده سكنیھ مشروع حف ٢٧٣٠١١١٣١٠٠٠٧١ خالد عبد المطلب خالد محمد 164
 ١٤شقھ  ٣٥عماره  ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مشروع مبارك  ٢٨١٠٩١٠٠٤٠٠٠٧١ محمد عاشور احمد على 165
 ١١شقھ  ٧١مرحلھ اولى عماره  ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مشروع مبارك  ٢٨٠١١٢٨٣١٠٠١١٩ محمد سید یسین حسین 166
 ٢١شقھ  ١١٣مرحلھ ثانیھ  ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مشروع مبارك  ٢٨٧١٢٠٩٣١٠٠٠٧٣ لعزیزمحمد لطفي عبدالاله عبدا 167
 ٢١شقھ١٠٩مرحلھ ثانیھ عماره ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مشروع مبارك  ٢٧٨٠٥١٤٣١٠٠١٣٨ محمد عبدالرازق حماد اسماعیل 168
 ١١شقھ ٩٢مرحلھ ثانیھ عماره ٥ده سكنیھ مشروع مبارك الزوج حاصل على وح ٢٧٧٠١٠١٣١٠٠٣٧٣ محمد عبده محمود احمد 169
 ١٢شقھ ١٤٠عماره  ٨الزوج حاصل على وحده سكنیھ مشروع مبارك  ٢٧٩٠٣٠٤٣١٠٠٠٥١ محمد عویس جادهللا محمد 170
 ٣٢ھشق ١١٩مرحلھ ثانیھ عماره ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مشروع مبارك ٢٧٣٠٩٠٢٣١٠٠٠٧٢ مصطفى عبد الغنى حسن محمود 171
 ١شقھ ١٤٢عماره  ٨الزوج حاصل على وحده سكنیھ مشروع مبارك ٢٧٩١٠١١٢٧٠٤١٧٦ محمد عبدالوھاب احمد محمد 172
  ٧٢الزوج حاصل على وحده سكنیھ مشروع محطھ المیاه عماره ٢٦٣١١٣٠٣١٠٠١١٧ محمد علي محسن محمد 173
 ١شقھ  ٦سكنیھ مشروع محمد الطاھر عماره الزوج حاصل على وحده  ٢٦٤٠٣٠٨٣١٠٠٠٣١ صالح احمد محمود محمد 174
  ٨الزوج حاصل على وحده مبارك 27810103100082 ھالھ محمد رویشد سالم 175
 ١شقھ  ٣الزوج حاصل على وحده مشروع مصر العربیھ عماره  ٢٦٧١٠١٤٢٧٠٠٩٩٤ فوزى احمد حسن محمد 176
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  -:على المواطنین الفائزین فى القرعة مراعاة االتى
  .احضار اصل شھاده المیالد لموالید الغردقة -
 .یھاحضار بیان قید للمراحل التعلیمیھ الثالثة لالقامة بموجب الشھادات الدراس -
 .احضار خطاب من السجل المدنى اوالتامینات االجتماعیة بمدة االقامة بالغردقة  للمقیمین -
  .لمدفوعھ فى الجمعیھاخضار خطاب تنازل من جمعیات البناء واالسكان للمشتركین فى اى جمعیھ من جمعیات البناء واالسكان مرفق بھ صورة شیك استرداد المبالغ ا -
  .شترك فى جمعیھ البناء واالسكان التابعھ لعمل المواطن لغیر المشتركین فى جمعیات البناء واالسكاناحضار خطاب بعدم اال -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مالحظات رقم البطاقھ االســـم م
 مرحلھ اولى ٥الزوج حاصل وحده سكنیھ مبارك  26510231700176 حمدى عطیھ عبد الرحمن الصیفى 177

 ٢٢شقھ١٠٧مرحلھ ثانیھعماره ٥الزوج حاصل وحده سكنیھ مبارك  ±³°°°±¹³°·°¹·² عال حسینمصطفى رشاد عبدال 178

 ٤٢شقھ ١١الزوج حاصل وحده سكنیھ مشروع الشیخ شحات عماره ¸¹°°°±³¶°·°²¸² محمد عید عوض مسلم 179
 ١٤٤الزوج وحده سكنیھ االستاد  265010023100093 عالء احمد على محمود 180
 ٤٣٠٥حاصل + ١٤٤الزوج وحده سكنیھ االستاد  27006223100085 حسین محمدمحمد عاشور  181
 الزوج وحده سكنیھ الشیخ شحات 27504072600932 رفاعى على عبدالعظیم محمد 182
 الزوج وحده سكنیھ الشیخ شحات 27208233100031 سید احمد جادالكریم محمد 183
 زوج وحده سكنیھ الشیخ شحاتال 27701062701595 سید عبدالمحسن مرسى حفنى 184
 الزوج وحده سكنیھ الشیخ شحات 27010162800636 شعبان سعید محمد على 185
 الزوج وحده سكنیھ الشیخ شحات 27311093100058 صابر قاسم أحمد محمد 186
 الزوج وحده سكنیھ الشیخ شحات 27711013100115 على منصور غریب احمد 187
 الزوج وحده سكنیھ الشیخ شحات 28105303100115 محمد سعد محمد احمد 188
 الزوج وحده سكنیھ الشیخ شحات 27209160104439 محمد عبدالقادر محمد عرفان 189
 الزوج وحده سكنیھ الشیخ شحات 26901022800171 محمود عبدالستار محمد عبدالرحمن 190
 شحات الزوج وحده سكنیھ الشیخ 28209023100179 مرتضى محمد سعید على 191
 ١٣٢٣حاصل + الزوج وحده سكنیھ الشیخ شحات 27309092700812 على ابوالعال احمد ابوالعال 192
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  -:على المواطنین الفائزین فى القرعة مراعاة االتى
  .احضار اصل شھاده المیالد لموالید الغردقة -
 .احضار بیان قید للمراحل التعلیمیھ الثالثة لالقامة بموجب الشھادات الدراسیھ -
 .مدة االقامة بالغردقة  للمقیمیناحضار خطاب من السجل المدنى اوالتامینات االجتماعیة ب -
  .لمدفوعھ فى الجمعیھاخضار خطاب تنازل من جمعیات البناء واالسكان للمشتركین فى اى جمعیھ من جمعیات البناء واالسكان مرفق بھ صورة شیك استرداد المبالغ ا -
  .المشتركین فى جمعیات البناء واالسكاناحضار خطاب بعدم االشترك فى جمعیھ البناء واالسكان التابعھ لعمل المواطن لغیر  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مالحظات ھرقم البطاق االســـم م
 الزوج وحده سكنیھ عبدالعزیز عرفھ 26110213100091 عماد الیاس عبید بالمون 193
 الزوج وحده سكنیھ عمارات شارع المدارس 26211182800511 صبرى عبدالعزیز ركابى مصطفى 194
 الزوج وحده سكنیھ عمارات شارع المدارس 28702033100035 عبدالحمید محمد عبدالحمید 195
 االستاد الجدید ٢م١٥٠حاصل على +الزوج وحده سكنیھ عمارات شارع المدارس 26311033100171 عاصم حسن صالح عبدهللا 196
 ٥الزوج وحده سكنیھ مبارك  26101252701736 سید عطا� احمد حسین 197
 ٥الزوج وحده سكنیھ مبارك  26404212700594 قناوى ابوالحمد حامد حسن 198
 المرحلھ ثانیھ ٥الزوج وحده سكنیھ مبارك  27611212102611 در الدین عبد الحمید عفیفىعبد الحمید ب 199
 مرحلھ اولى ٥الزوج وحده سكنیھ مبارك  27303243100156 سید بشیر محمد عبد الكریم 200
 مرحلھ اولى ٥الزوج وحده سكنیھ مبارك  26102073100033 محمد امین سید عبدهللا 201
 مرحلھ اولى ٥الزوج وحده سكنیھ مبارك  28605073100115 مد حمدهللامحمد صالح مح 202
 ٣٠١حاصل + مرحلھ اولى ٥الزوج وحده سكنیھ مبارك  27103203100057 مصطفى عبدالمالك حسن احمد 203
 مرحلھ ثانیھ ٥الزوج وحده سكنیھ مبارك  27510113100117 خالد سید على محمد 204
 مرحلھ ثانیھ ٥الزوج وحده سكنیھ مبارك  26603052700471 رمضان فھیم سلیم یونس 205
 مرحلھ ثانیھ ٥الزوج وحده سكنیھ مبارك  27101182701231 سعید عبد الخالق محمد احمد 206
 مرحلھ ثانیھ ٥الزوج وحده سكنیھ مبارك  26708142701953 عطاهللا على على اسماعیل 207
 مرحلھ ثانیھ ٥زوج وحده سكنیھ مبارك ال 27705313100052 محمود زكى عرفة محمد 208
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  -:على المواطنین الفائزین فى القرعة مراعاة االتى
  .احضار اصل شھاده المیالد لموالید الغردقة -
 .الثة لالقامة بموجب الشھادات الدراسیھاحضار بیان قید للمراحل التعلیمیھ الث -
 .احضار خطاب من السجل المدنى اوالتامینات االجتماعیة بمدة االقامة بالغردقة  للمقیمین -
  .ھ فى الجمعیھلمدفوعاخضار خطاب تنازل من جمعیات البناء واالسكان للمشتركین فى اى جمعیھ من جمعیات البناء واالسكان مرفق بھ صورة شیك استرداد المبالغ ا -
  .احضار خطاب بعدم االشترك فى جمعیھ البناء واالسكان التابعھ لعمل المواطن لغیر المشتركین فى جمعیات البناء واالسكان -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مالحظات رقم البطاقھ االســـم م
 مرحلھ ثانیھ ٥حده سكنیھ مبارك الزوج و 26612252701811 منصور نصرالدین محمد 209
 ١٣٢٣حاصل + مرحلھ ثانیھ ٥الزوج وحده سكنیھ مبارك  27901013100631 محمد احمد على محمد 210
 منخفض التكایف ٢م٣٠٠حاصل على + ٥الزوج وحده سكنیھ مبارك  28102173100097 طارق محمد عبد العزیز محمد 211
 ٨الزوج وحده سكنیھ مبارك  28409093100256 عمر عبدالعزیز احمد محمد 212
 ٨الزوج وحده سكنیھ مبارك  2700152500197 عمر محمد عبدالعزیز عمر 213
 ٨الزوج وحده سكنیھ مبارك  277031213100053 محمد احمد حجاج یسن 214
 ٨الزوج وحده سكنیھ مبارك  27912112704176 محمد عبدالوھاب احمد محمد 215
 ٨الزوج وحده سكنیھ مبارك  27706053100114 حسین محمود عبدالحى احمد 216
 ٨الزوج وحده سكنیھ مبارك  26807161600074 محمود فرج محمد حسن 217
 ٨الزوج وحده سكنیھ مبارك  27207143100036 مصطفى على محمود محمد 218
 الزوج وحده سكنیھ مبارك الممیزا 26410123100036 عصام شاذلى احمدمحمودجابر 219
 ٥الزوج وحده سكنیھ مبارك 26907182700898 عبدالرحیم عبده جاد عامر 220
 مرحلھ اولى ٥الزوج وحده سكنیھ مبارك 28002053100137 ھانى احمد عوض موسى  221
 الزوج وحده سكنیھ محمد الطاھر 27108222700172 خالد عبدالعاطى محمد الطاھر 222
 ابو عشره ١٥٠حاصل على وحده سكنیھ  ٢٨٣٠٧٠٣٢٨٠٠٠٣٧ زین العابدین حسن محمد جمال 223
 ١٣شقھ ٦حاصل على وحده سكنیھ ابو عشره عماره  ٢٧٩٠٦٠٤٢٧٠١٠٤٢ حنان حراجى جادهللا محمد 224
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  -:على المواطنین الفائزین فى القرعة مراعاة االتى
  .احضار اصل شھاده المیالد لموالید الغردقة -
 .د للمراحل التعلیمیھ الثالثة لالقامة بموجب الشھادات الدراسیھاحضار بیان قی -
 .احضار خطاب من السجل المدنى اوالتامینات االجتماعیة بمدة االقامة بالغردقة  للمقیمین -
  .استرداد المبالغ المدفوعھ فى الجمعیھاخضار خطاب تنازل من جمعیات البناء واالسكان للمشتركین فى اى جمعیھ من جمعیات البناء واالسكان مرفق بھ صورة شیك  -
  .احضار خطاب بعدم االشترك فى جمعیھ البناء واالسكان التابعھ لعمل المواطن لغیر المشتركین فى جمعیات البناء واالسكان -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مالحظات رقم البطاقھ االســـم م
 حاصل على وحده سكنیھ االمل 26304013100036 ناصرطھ محمود برسى 225
 ١٠شثھ  ٤حاصل على وحده سكنیھ االندلس عماره  27002202501359 عارف سید حسن سید 226
 ١٠٤من بلوك حاصل على وحده سكنیھ التضا ٢٦٦١٠٠٥٣١٠٠٠٥٩ عاطف كامل مخیمر السید 227
 حاصل على وحده سكنیھ الشیخ شحات 28009273100124 منال كمال مسدارى زخارى 228
 ١٢شقھ ١٠٤حاصل على وحده سكنیھ الشیخ شحات عماره ٢٨٢١١٢٦٣١٠٠١١١ مصطفى عبدالنعیم حسین محمد  229
 ٢٢شقھ ٣١ارهحاصل على وحده سكنیھ الشیخ شحات عم ٢٦٨٠٣٢٤٣١٠٠١٤٧ باتعھ احمد حسانین بیومي 230
 ٣٣شقھ ٤حاصل على وحده سكنیھ الشیخ شحات عماره ٢٦٣٠٧٢٦٢١٠١٤٥٩ طارق بخیت حسن علي 231
 ٨شقھ  ٤حاصل على وحده سكنیھ الصوبات الزراعیھ عماره  ٢٨١٠١٠٣٣١٠٠٢٢٨ رحاب نور الدین محمد ثابت 232
 لزھراءحاصل على وحده سكنیھ بحى ا ٢٤٨٠٥١٨٣١٠٠٠٣٢ احمد محمد عاشورمصطفى 233
 حاصل على وحده سكنیھ بلوك االمل ٢٨٨٠٧١٤٣١٠٠٠٤٥ اسراء محمود حسین عبدهللا 234
 ٤١حاصل على وحده سكنیھ بلوكات التضامن بلوك رقم  ٢٥٨٠٨١٠٢٧٠١٢١٣ حسن بخیت عبدالعال  235
 ١١شقھ١ماره خالد بدرى ع ٦٤حاصل على وحده سكنیھ بمشروع  ٢٦٦٠٨١١٢٧٠١٥٥٥ شرف الدین احمد محمود محمد 236
 ٢٤شقھ  ٢٥وحده عماره  ٦٧حاصل على وحده سكنیھ بمشروع  ٢٦٨١١٢٣١٠٠٠٨٤ ایمان صالح عبدالعزیز محمد 237
 ٦شقھ  ٤خالد بدرى عماره  ٧٢حاصل على وحده سكنیھ بمشروع  ٢٦٦٠٩٢٦٢٧٠١٦١٤ عبید صالح قبیل علي 238
 ١شقھ  ٢سكنیھ بمشروع احمد عبدالمقصود عماره حاصل على وحده  ٢٧٤٠٦٢٤٣١٠٠٠٥٢ كارم محمود احمد محمد 239
 ١١شقھ  ٤٢حاصل على وحده سكنیھ بمشروع احمد عبدالمقصود عماره  ٢٧١٠٢٠٢٠١٠٠٦١٢ محمود محمد محمود عبدالكریم 240
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  -:على المواطنین الفائزین فى القرعة مراعاة االتى
  .احضار اصل شھاده المیالد لموالید الغردقة -
 .ھاحضار بیان قید للمراحل التعلیمیھ الثالثة لالقامة بموجب الشھادات الدراسی -
 .احضار خطاب من السجل المدنى اوالتامینات االجتماعیة بمدة االقامة بالغردقة  للمقیمین -
  .لمدفوعھ فى الجمعیھاخضار خطاب تنازل من جمعیات البناء واالسكان للمشتركین فى اى جمعیھ من جمعیات البناء واالسكان مرفق بھ صورة شیك استرداد المبالغ ا -
  .شترك فى جمعیھ البناء واالسكان التابعھ لعمل المواطن لغیر المشتركین فى جمعیات البناء واالسكاناحضار خطاب بعدم اال -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مالحظات رقم البطاقھ االســـم م
 ١٥ب شقھ٤حاصل على وحده سكنیھ بمشروع احمد عبدالمقصود عماره  ٢٨٨٠٤٠١٣١٠٠٤٥١ احمد یوسف احمد على 241
 ٩شقھ ٤حاصل على وحده سكنیھ بمشروع االندلس عماره  ٢٦٨٠٤١٦٣١٠٠٥٣ ابراھیم عوده محمد عوده 242
 ٤١شقھ  ١٣حاصل على وحده سكنیھ بمشروع السیخ شحات عماره  ٢٧٣٠٤٠١٣١٠٠١٥٣ احمد محمود احمد عبدهللا 243
 ٢شقھ  ١٠حاصل على وحده سكنیھ بمشروع الشیخ شحات عماره  ٢٨٣١٠٢٧٣١٠٠٠٥٣ اشراف محمد احمد محمد 244
 ٣شقھ ٢٥كنیھ بمشروع الشیخ شحات عماره حاصل على وحده س ٢٦٩٠٣١٨٢٧٠٠٨٧٦ اسماعیل نجدى محمد اسماعیل حرب 245
 ١٣شقھ  ٥حاصل على وحده سكنیھ بمشروع الشیخ شحات عماره  ٢٨٠٠٣٣١٣١٠٠١٣٢ احمد محمد عبدالكریم شحات 246
 ٤٣شقھ ١٢حاصل على وحده سكنیھ بمشروع الشیخ شحات عماره ٢٧١٠٢٢٠٢٧٠٠٨٥٢ أیمن جرجس خلیفھ عبدالمالك 247
 ٢٣شقھ  ٧٣عماره  ٥حاصل على وحده سكنیھ بمشروع امتداد مبارك ٢٦٦٠٧٠٩٣١٠٠٠٩٣ الدوحاشرف كمال فراج ابو 248
 ٢٣شقھ  ١٠١مرحلھ ثانیھ عماره  ٥حاصل على وحده سكنیھ بمشروع امتداد مبارك ٢٧٢٠٢١٩٣١٠٠٠٥١ اسماعیل محمد اسماعیل محمد صبیح 249
 ١شقھ٩٥مرحلھ ثانیھ عماره ٥یھ بمشروع امتداد مباركحاصل على وحده سكن ٢٦٤٠٧٢٩٢١٠٠٦٥٦ اشرف بخیت حسن على   250
 )١١٩(حاصل على وحده سكنیھ بمشروع بلوك رقم  ٢٦٨٠٨٠٧٣١٠٠٠٧٦ نور الدین ابراھیم شحات عوض 251
 حاصل على وحده سكنیھ بمشروع بلوكات التضامن  ٢٧٣٠٨٠٨٣١٠٠١١٣ خالد محمود محمد عبد الرحمن 252
 ١٧شقھ  ٦حاصل على وحده سكنیھ بمشروع حفر الباطن عماره  ٢٦٠٥٠٢٧٠٠٨٧٢ درعادل عبد القادر عبد القا 253
 حاصل على وحده سكنیھ بمشروع حفر الباطن مشروع حامد جوھر ٢٨١٠٣٠٨٣١٠٠١١٦ محمد حسن محمد سعید 254
 ١٠شقھ ٥حاصل على وحده سكنیھ بمشروع خالد بدرى عماره  ٢٥٤١٠٠١٣١٠٠٠٣٧ حسین معوض محمد بریك 255
 ١١شقھ ٧حاصل على وحده سكنیھ بمشروع عبدالعزیز عرفھ عماره  ٢٧٠١٢٢٧٢٧٠٠٩٣١ محمود محمد عثمان  256
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  -:زین فى القرعة مراعاة االتىعلى المواطنین الفائ
  .احضار اصل شھاده المیالد لموالید الغردقة -
 .احضار بیان قید للمراحل التعلیمیھ الثالثة لالقامة بموجب الشھادات الدراسیھ -
 .احضار خطاب من السجل المدنى اوالتامینات االجتماعیة بمدة االقامة بالغردقة  للمقیمین -
  .معیات البناء واالسكان للمشتركین فى اى جمعیھ من جمعیات البناء واالسكان مرفق بھ صورة شیك استرداد المبالغ المدفوعھ فى الجمعیھاخضار خطاب تنازل من ج -
  .احضار خطاب بعدم االشترك فى جمعیھ البناء واالسكان التابعھ لعمل المواطن لغیر المشتركین فى جمعیات البناء واالسكان -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مالحظات ھرقم البطاق االســـم م
 ٦شقھ ٢حاصل على وحده سكنیھ بمشروع عبدالعزیز عرفھ عماره ٢٦٠٠١٠٤٣١٠٠٠٣٨ حسن محمد على جمعھ 257
 ١١حاصل على وحده سكنیھ بمشروع مبارك  27401080201831 اسعد سعید محمد السید على 258
 ٢٤شقھ  ٢١عماره  ١١ك حاصل على وحده سكنیھ بمشروع مبار ٢٧٥٠٥٠٨٢٧٠١٩٣٨ محمد أحمد سعدات مسعود 259
 ١شقھ  ٥٨عماره  ١١حاصل على وحده سكنیھ بمشروع مبارك  ٢٨٤٠٧٢٢٣١٠٠٠٩٩ عبدالقادر مصطفى حامد 260
 ١شقھ  ٦عماره  ١١حاصل على وحده سكنیھ بمشروع مبارك  ٢٨٠٠٩١٤٢٧٠٢٩٥١ عبدالراضى حسین على محمد 261
 ٣٢شقھ ٢٨عماره  ٥وحده سكنیھ بمشروع مبارك  حاصل على ٢٧٥١١٠٥٣١٠٠١١٩ احمد محمود احمد محود 262
 ٢١شقھ  ١٢٧عماره  ٨حاصل على وحده سكنیھ بمشروع مبارك  ٢٧٦١٢١٥٣١٠٠٠٩٥ احمد مشحت حسن شحات 263
 ٧شقھ  ٢٥حاصل على وحده سكنیھ بمشروع مبارك الممیز عماره  ٢٧١٠٧٢٩٣١٠٠١١١ اشرف حسین محمد بغدادى 264
 ١٠شقھ ١٥حاصل على وحده سكنیھ بمشروع مبارك حفر الباطن عماره  ٢٨٩٠٢٠٨٣١٠٠١١٦ احمد محمد احمد محمد 265
 ١٠شقھ ١٥حاصل على وحده سكنیھ بمشروع مبارك حفر الباطن عماره  ٢٧٢٠٤١٢٣١٠٠٠٥٧ احمد محمد احمد محمد 266
 ١٠شقھ ١٥عماره حاصل على وحده سكنیھ بمشروع مبارك حفر الباطن  ٢٧٨٠٦٠٣٣١٠٠٠٩١ احمد محمد احمد محمد 267
 ١٠شقھ ١٥حاصل على وحده سكنیھ بمشروع مبارك حفر الباطن عماره  ٢٨٩٠٨١٧٣١٠٠٢١١ احمد محمد احمد محمد  268
 ١٥شقھ ٥حاصل على وحده سكنیھ بمشروع مبارك حفر الباطن عماره  ٢٥٧٠٧١٩٣١٠٠٠٣٢ جالل ابوالفضل احمد محمد 269
 ١٦شقھ ٨حاصل على وحده سكنیھ بمشروع مبارك حفر الباطن عماره  ٢٧٣٠٩١٩٣١٠٠٠٧٧ اشرف مصطفى ابراھیم 270
 ٢شقھ  ٤٤عماره  ١١حاصل على وحده سكنیھ بمشروع مبارك ٢٨٣٠٩٢٥٣١٠٠٢١١ كرم سمیر كامل محمد 271
 ٢٤شقھ ١٣٤عماره  ٢حاصل على وحده سكنیھ بمشروع مبارك ٢٨٠٠٣٢٢٣١٠٠١٣٣ احمد محمد محمد حسن 272
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  -:على المواطنین الفائزین فى القرعة مراعاة االتى
  .احضار اصل شھاده المیالد لموالید الغردقة -
 .لدراسیھاحضار بیان قید للمراحل التعلیمیھ الثالثة لالقامة بموجب الشھادات ا -
 .احضار خطاب من السجل المدنى اوالتامینات االجتماعیة بمدة االقامة بالغردقة  للمقیمین -
  .لمدفوعھ فى الجمعیھاخضار خطاب تنازل من جمعیات البناء واالسكان للمشتركین فى اى جمعیھ من جمعیات البناء واالسكان مرفق بھ صورة شیك استرداد المبالغ ا -
  .دم االشترك فى جمعیھ البناء واالسكان التابعھ لعمل المواطن لغیر المشتركین فى جمعیات البناء واالسكاناحضار خطاب بع -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مالحظات رقم البطاقھ االســـم م
 ١٣شقھ ١٣٤عماره  ٨حاصل على وحده سكنیھ بمشروع مبارك ٢٧٣٠٤١٣٣١٠٠٠٣٣ اسامھ احمد مصطفى حسین 273
 ١٣شقھ  ١٣٧عماره  ٨حاصل على وحده سكنیھ بمشروع مبارك ٢٧٦١٢١٥٣١٠٠١١٧ وھبي احمد حسیناحمد  274
 ٣شقھ  ١٤٠عماره  ٨حاصل على وحده سكنیھ بمشروع مبارك ٢٧٦١٠٠٥٢٧٠١٤٥١ اشرف  محمد ابوالقاسم مصطفى 275
 د حاصل على وحده سكنیھ بمشروع مجاھ ٢٥٢٠٥١٧٣١٠٠٠٣١ حسین ابراھیم مبارك ابراھیم 276
 ٧شقھ  ٢حاصل على وحده سكنیھ بمشروع محمد عبدالمقصود عماره  ٢٦٩٠٨٠٣٣١٠٠٠٥١ طارق عبد الھادي حسین محمد 277
 ٩شقھ ١حاصل على وحده سكنیھ بمشروع محمد عبدالمقصود عماره ٢٦٥٠٧٣١٣١٠٠٠٣٦ عزب مصطفي حسن محمود 278
 ٣شقھ١كنیھ بمشروع مصر العربیھ عمارهحاصل على وحده س ٢٦٧٠٧٢٥٠١٠٣٨٥٣ اشرف على محمد بركات 279
 ٩شقھ ٧حاصل على وحده سكنیھ بمشروع مصر العربیھ عماره ٢٥٩٠٦١٢٣١٠٠٠٥٤ سویرى محمد مبارك على 280
 ٣شقھ٨حاصل على وحده سكنیھ بمشروع مصر العربیھ عماره ٢٧٠١٢٢٩٣١٠٠٠٥١ ابو الحجاج خلف محمود عثمان 281
 حاصل على وحده سكنیھ بمنطقھ الوفاء ٢٨٩٠١١٥٣١٠٠١٣٩ احمد محمود محمد احمد 282
 ٩٦٤حاصل على وحده سكنیھ بمنطقھ الوفاء شقھ  ٢٦٠٠٥١٨١٧٠١١٩٦ سعید محمد حمیدة عوض 283
 حاصل على وحده سكنیھ بمنطقھ حفر الباطن حامد جوھر ٢٦٠٠٨٢٠٣١٠٠٠٣٤ عراقى مصطفى محمد عراقى 284
 حاصل على وحده سكنیھ بمنطقھ حفر الباطن مشروع حامد جوھر ٢٧٦١٢١١٣١٠٠١١٤ عرفھ محمود محمد احمد 285
 حاصل على وحده سكنیھ بمنطقھ حفر الباطن مشروع حامد جوھر  ٢٦٢٠٤٢٨٣١٠٠١١٤ محمد ابوعبید سلیمان احمد 286
 ٢٩١٢حاصل على وحده سكنیھ بمنطقھ حفر الباطن مشروع خالد بدرى رقم ٢٧٥٠٩٠١٣١٠٠١٩٧ شاذلى احمد حجاج یسن 287
 حاصل على وحده سكنیھ بمنطقھ حفر الباطن مشروع محمد دردیر ٢٦٣١٢٠٦٢٧٠٢٤١٩ یحي كمال فراج ابودوح 288
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  -:على المواطنین الفائزین فى القرعة مراعاة االتى
  .احضار اصل شھاده المیالد لموالید الغردقة -
 .ة لالقامة بموجب الشھادات الدراسیھاحضار بیان قید للمراحل التعلیمیھ الثالث -
 .احضار خطاب من السجل المدنى اوالتامینات االجتماعیة بمدة االقامة بالغردقة  للمقیمین -
لمدفوعھ اخضار خطاب تنازل من جمعیات البناء واالسكان للمشتركین فى اى جمعیھ من جمعیات البناء واالسكان مرفق بھ صورة شیك استرداد المبالغ ا -
  .ى الجمعیھف
  .احضار خطاب بعدم االشترك فى جمعیھ البناء واالسكان التابعھ لعمل المواطن لغیر المشتركین فى جمعیات البناء واالسكان -

                           
  
  
  
  
  
  
  
  

 مالحظات لبطاقھرقم ا االســـم م
 حاصل على وحده سكنیھ حفر الباطن بمشروع خالد بدرى ٢٧١٠٦٢٩٣١٠٠٠٩٢ محمد حسنین عبدالطیف عبدالمولي 289
 حاصل على وحده سكنیھ حفر الباطن حامد جوھر  24902193100044 سعیده محمد عواد عید 290
 سكنیھ حفر الباطن خالد بدرى حاصل على وحده 26505102601117 سید جبریل عبدالراضى عبدهللا 291
 حاصل على وحده سكنیھ حفر الباطن مشروع خالد بدرى ٢٦٤٠٤٢٦٣١٠٠٠٥٢ محمد علي محمود محمد 292
 حاصل على وحده سكنیھ حفر الباطن مشروع خالد بدرى  ٢٦٣٠٩٠١٣١٠٠٠٩٧ محمد راشد محمد احمد 293
 ه سكنیھ حفر الباطن مشروع خالد بدرى حاصل على وحد ٢٦٧١١١١٣١٠٠٠٥٤ ممدوح احمد محمد محمد 294

 احمد محمد محمود احمد 295
 ١١٢مرحلھ ثانیھ عماره ٥حاصل على وحده سكنیھ سكنیھ بمشروع امتداد مبارك  ٢٧٥١١٠٦٣١٠٠٠٥٢

 ٤١شقھ
 حاصل على وحده سكنیھ عبدالعزیز عرفھ 26305313100034 سید حسین محمد سعید 296
 ٥شقھ  ٣حاصل على وحده سكنیھ عمارات شارع المدارس عماره  ٢٥٦٠٤٢٣٣١٠٠٠٥٣ زكریا محمد عوض احمد 297
 ١١حاصل على وحده سكنیھ مبارك  28006142701352 ابراھیم عبدالتواب عبدالباسط عزب 298
 ١١حاصل على وحده سكنیھ مبارك  26901040102791 عماد احمد حسن معوض 299
 ١١حاصل على وحده سكنیھ مبارك  28912263100055 محمد محمود محمد محمد كحیل 300
 ١شقھ  ١٧عماره  ١١حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٨٤٠١٢١٣١٠٠٠٨٤ ھند محمد جھالن عبدالقادر 301
 ٤٣شقھ  ٣٩عماره  ١١حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٨١٠١١٤٢٤٠٠٥٧٦ محمد عبدالفتاح رزق بكرى 302
 ١شقھ ٣٩عماره  ١١ل على وحده سكنیھ مبارك حاص ٢٨١٠٧١١٣١٠٠١١١ محمود رمضان رویشد سالم 303
 ٤شقھ  ٤٧عماره  ١١حاصل على وحده سكنیھ مبارك  28402100400517 كریم على البازعلى  304
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  -:الفائزین فى القرعة مراعاة االتى على المواطنین
  .احضار اصل شھاده المیالد لموالید الغردقة -
 .احضار بیان قید للمراحل التعلیمیھ الثالثة لالقامة بموجب الشھادات الدراسیھ -
 .احضار خطاب من السجل المدنى اوالتامینات االجتماعیة بمدة االقامة بالغردقة  للمقیمین -
ل من جمعیات البناء واالسكان للمشتركین فى اى جمعیھ من جمعیات البناء واالسكان مرفق بھ صورة شیك استرداد المبالغ المدفوعھ اخضار خطاب تناز -

  .فى الجمعیھ
  .احضار خطاب بعدم االشترك فى جمعیھ البناء واالسكان التابعھ لعمل المواطن لغیر المشتركین فى جمعیات البناء واالسكان -

                          
  
  
  
  
  
  
  
  

 مالحظات رقم البطاقھ االســـم م
 ٤شقھ ٧عماره  ١١حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٨٥١٢٢٠٣١٠٠١٢١ یاسمین مبارك احمد مصطفى 305
 ١٣٢٣حاصل +  ١١حاصل على وحده سكنیھ مبارك  27008252700415 جمال محمد الطاھر احمد 306
 ٢٧١حاصل + ١١حاصل على وحده سكنیھ مبارك  26812272701477 مود باشااحمد عبدالرجال مح 307
 ١٢حاصل على وحده سكنیھ مبارك  26907162700816 ابراھیم فاروق حلمى ابراھیم 308
 ١٢حاصل على وحده سكنیھ مبارك  27005222700497 احمد امبارك عبداللطیف على  309
 ١٢حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٧٨١٧١٥٣١٠٠١٧٢ ایھاب محمود حسین عبدالعال 310
 ١٢حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٨٧٠٥٢٢٣١٠٠٠٥٧ أحمد محمد ابراھیم أحمد 311
 ١٢حاصل على وحده سكنیھ مبارك  26405010104295 حلمى ابراھیم جابر السید 312
 ١٢حاصل على وحده سكنیھ مبارك  28103133100121 رشا ابراھیم محمد محمد 313
 ١٢حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٧٧١٢٢٧٢٧١٧٥١ عید عبدالباسط على احمدس 314
 ١٢حاصل على وحده سكنیھ مبارك  26601131701138 سلیمان امبارك محمد الشامى 315
 ١٢حاصل على وحده سكنیھ مبارك  27803213100189 عفاف ابوالحجاج یسین حسین 316
 ١٢حاصل على وحده سكنیھ مبارك  24912313100076 محمد بدوى احمد خلیفھ 317
 ١٢حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٧٥٠٣٢٤٢٧٠٠٨٣٣ محمد سید محمد محمود 318
 ١٢حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٩١٠٥١٢٣١٠٠١١١ محمد على محمد احمد 319
 ١٢حاصل على وحده سكنیھ مبارك  27901061403778 مصطفى محمد سید السید سالمھ 320
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  -:على المواطنین الفائزین فى القرعة مراعاة االتى
  .احضار اصل شھاده المیالد لموالید الغردقة -
 .احضار بیان قید للمراحل التعلیمیھ الثالثة لالقامة بموجب الشھادات الدراسیھ -
 .غردقة  للمقیمیناحضار خطاب من السجل المدنى اوالتامینات االجتماعیة بمدة االقامة بال -
  .لمدفوعھ فى الجمعیھاخضار خطاب تنازل من جمعیات البناء واالسكان للمشتركین فى اى جمعیھ من جمعیات البناء واالسكان مرفق بھ صورة شیك استرداد المبالغ ا -
  .عیات البناء واالسكاناحضار خطاب بعدم االشترك فى جمعیھ البناء واالسكان التابعھ لعمل المواطن لغیر المشتركین فى جم -

                           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مالحظات رقم البطاقھ االســـم م
 ١٢حاصل على وحده سكنیھ مبارك  27412272400324 منى ربیع احمد مصطفى  321
 ١٢حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٦٥٠٥١٩٢٧٠١٠٥١ نـجم الدین عیسى على عبدالقادر 322
 ١٢حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٧٨٠١٠٢٢٦٠٢٧٦٩ نعمھ ھالل رضوان محمدین 323
  ١٢حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٧٦١١٠٩٣١٠٠١١٦ طھ محمد احمد طھ 324
  ١٢حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٦٥٠٧١٤٢٢٠٠٨٣٥ محمد عبدالعزیز یوسف حسن 325
 ٣شقھ  ١٢٢عماره  ١٢حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٧٤٠٦١٨٣١٠٠١١٢ محمد حسن عوض حماد 326
 ٤١شقھ ٦٤عماره  ١٢حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٨٥٠٨٢٤٢٧٠١٤٩٥ حماده محمد محمود محمد 327
 ٢٧١حاصل +١٢ده سكنیھ مبارك حاصل على وح 26609272701558 غریب سعد الدین على محمد 328
 ٤٢شقھ  ١١٢عماره  ٥حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٧٢١١١٣٣١٠٠١١٦ سید سعید على محمد 329
 ٣٢شقھ  ٩١عماره  ٢مرحلھ  ٥حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٦٦٠٧٢١٣١٠٠١١٤ محمد حامد ضیف هللا محمود 330
 ٢٤شقھ ٦٧مرحلھ اولى عماره  ٥وحده سكنیھ مبارك حاصل على  ٢٦٦٠٧١٦٣١٠٠١١٨ احمد محمد صلیح حسین 331
 ٣١شقھ ٧٦مرحلھ اولى عماره ٥حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٧٢٠١١٣٣١٠٠٠٦٤ أمل عبدالھادى رمضان طنطاوى 332
 ٣١شقھ ٨٦مرحلھ اولى عماره ٥حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٦٤١١٣٠٣١٠٠٠٥٧ أكرم غردون أیوب دریاس 333
 ١شقھ ٩٠مرحلھ اولى عماره ٥حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٨٠٠٥١٩٣١٠٠٠٦٣ یھ حسنأمل محمد عط 334
 ٣٣شقھ ١١٢مرحلھ ثانیھ عماره  ٥حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٧٦٠٤٢٩٣١٠٠١١٤ احمد محمد دنداوي ابراھیم 335
 ٤١شقھ ١١٧نیھ عماره مرحلھ ثا ٥حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٦٩٠٤١٨٣١٠٠٠٩٧ خالد محمد حسین عبدالكریم 336
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  -:على المواطنین الفائزین فى القرعة مراعاة االتى
  .احضار اصل شھاده المیالد لموالید الغردقة -
 .احضار بیان قید للمراحل التعلیمیھ الثالثة لالقامة بموجب الشھادات الدراسیھ -
 .دنى اوالتامینات االجتماعیة بمدة االقامة بالغردقة  للمقیمیناحضار خطاب من السجل الم -
لمدفوعھ اخضار خطاب تنازل من جمعیات البناء واالسكان للمشتركین فى اى جمعیھ من جمعیات البناء واالسكان مرفق بھ صورة شیك استرداد المبالغ ا -

  .فى الجمعیھ
  .ن التابعھ لعمل المواطن لغیر المشتركین فى جمعیات البناء واالسكاناحضار خطاب بعدم االشترك فى جمعیھ البناء واالسكا -

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مالحظات رقم البطاقھ االســـم م
 ٣١شقھ  ٩٨مرحلھ ثانیھ عماره  ٥حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٧٣٠٥١٤٣١٠٠٠٧١ شحات جابر سلیم نایل 337
 ٢١شقھ  ١٠٦مرحلھ ثانیھ عماره ٥حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٧١٠١٠٧٣١٠٠١٣٨ سید مبارك حسن على 338
 ٤٢شقھ ١١٧مرحلھ ثانیھ عماره٥حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٧٠٠٦٠٨٢٧٠١٦٥٦ أشرف دسوقى سلیم على 339
 ١٢٠شقھ  ١٣١عماره  ٨حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٧٤١١٢٢٥٣١٠٠٠٩٣ اھیم سلیمان ابراھیم سلیمانابر 340
 ١شقھ  ١٣٦عماره  ٨حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٧٣١١٢٤٣١٠٠١٧٥ محمد حسن سعید حسین 341
 ١٢شقھ ١٤٤عماره ٨حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٧٣٠٥٢٢٣١٠٠٧١ دمیان سمیر فكري جندي 342
 ٢٣شقھ١٤٧عماره ٨حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٧٤٠٨٠٧٣١٠٠٠٧١ خالد حسن محمد عاشور 343
 ١٦شقھ ١١حاصل على وحده سكنیھ مبارك حفر الباطن عماره  26512140400377 عقید ادم حسن عقید 344
 ١٩شقھ ١٣ره حاصل على وحده سكنیھ مبارك حفر الباطن عما 25405062700836 فتحى عبدالحمید حسین احمد 345
 ١٦شقھ  ١٩حاصل على وحده سكنیھ مبارك حفر الباطن عماره  ٢٦٨١٢٠٥٣١٠٠٠٣٤ حسین سید حسین قاسم 346
  ١٧شقھ  ٢حاصل على وحده سكنیھ مبارك حفر الباطن عماره  ٢٧٥١١٠١٣١٠٠١٣١ محمد عبید عبدالعزیز حسن 347
 ١١ل على وحده سكنیھ مباركحاص 28407223100099 عبد القادر مصطفى حامد عبدالقادر 348
 ١١حاصل على وحده سكنیھ مبارك 27004223100098 على مصطفى احمد حسین 349
 ١١شقھ ٤٤عماره ١١حاصل على وحده سكنیھ مبارك ٢٥٩٠٨١١٠١٠٠٥١١ حسن رشدى حسن  350
 ١٢حاصل على وحده سكنیھ مبارك 28211111700954 سامح مسعد عبدالعلیم عبدالفتاح 351
 ١٢حاصل على وحده سكنیھ مبارك 28010262702333 ه فلتوس توفیق فلتوسشنود 352
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  -:على المواطنین الفائزین فى القرعة مراعاة االتى
  .احضار اصل شھاده المیالد لموالید الغردقة -
 .احضار بیان قید للمراحل التعلیمیھ الثالثة لالقامة بموجب الشھادات الدراسیھ -
 .ناحضار خطاب من السجل المدنى اوالتامینات االجتماعیة بمدة االقامة بالغردقة  للمقیمی -
لمدفوعھ اخضار خطاب تنازل من جمعیات البناء واالسكان للمشتركین فى اى جمعیھ من جمعیات البناء واالسكان مرفق بھ صورة شیك استرداد المبالغ ا -

  .فى الجمعیھ
  .السكاناحضار خطاب بعدم االشترك فى جمعیھ البناء واالسكان التابعھ لعمل المواطن لغیر المشتركین فى جمعیات البناء وا -

                           
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مالحظات رقم البطاقھ االســـم م
 ١٢حاصل على وحده سكنیھ مبارك ٢٧٦١١٢١٢٤٠١٤٩٩ حمد اسماعیلمحمود اسماعیل م 353
 ١٢حاصل على وحده سكنیھ مبارك 28103251700574 محمود محمد محمود جاد 354
 ١٢حاصل على وحده سكنیھ مبارك 26604072700211 میخائیل شكرى موسى عطیھ 355
 ٢شقھ  ١١٩عماره  ١٢ركحاصل على وحده سكنیھ مبا ٢٨٦٠٥٠١٣١٠٠٢١١ ھاني سعد عمر احمد 356
 ٢١شقھ٨٢مرحلھاولى عماره ٥حاصل على وحده سكنیھ مبارك ٢٧١١٠١٨٣١٠٠٠٣٥ مصطفى قدرى محمد عبد الحلیم 357
 ٢١شقھ  ١٤٨عماره  ٨حاصل على وحده سكنیھ مبارك ٢٦٦١٢١٤٣١٠٠٠٣٤ رمضان محمد عوض حامد 358
 ٣٤شقھ ١٢٢عماره ٨ه سكنیھ مباركحاصل على وحد ٢٧٧٠٢١٠٣١٠٠٠٥١ زین العابدین محمد سید 359
 ٢شقھ  ٤حاصل على وحده سكنیھ محطھ المیاه عماره  ٢٧١٠٥١٠٣١٠٠٠٧٩ اشرف مصطفى محمود عثمان 360
 حاصل على وحده سكنیھ مشروع خالد بدرى 27108110100598 اسامھ عبد الرحیم طلبھ البحراوى 361
 ١١حده سكنیھ مشروع مبارك حاصل على و 26906200100937 اشرف محمد احمد ریان 362
 ١١حاصل على وحده سكنیھ مشروع مبارك  26712183100104 امال انور محمد دردیرى 363
 ١١حاصل على وحده سكنیھ مشروع مبارك  27404083100058 برسوم صبحى جرجس برسوم 364
 ١٤شقھ  ٥٠عماره  ١١حاصل على وحده سكنیھ مشروع مبارك  ٢٧٦٠٥٢٥٢٧٠١٢١٥ عاشور عبدالباسط على احمد 365
 ١٢حاصل على وحده سكنیھ مشروع مبارك  ٢٨٨٠٩٢٥٣١٠٠٠٩٤ احمد محمد حسین محمد 366
 ١٢حاصل على وحده سكنیھ مشروع مبارك  26211012702875 بترك فدیس صموئیل منطى 367
 مقصودحاصل على وحده سكنیھ مشروع محمد عبدال 27105122700834 مبارك جادالرب جادالكریم حسین 368
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  -:على المواطنین الفائزین فى القرعة مراعاة االتى
  .احضار اصل شھاده المیالد لموالید الغردقة -
 .احضار بیان قید للمراحل التعلیمیھ الثالثة لالقامة بموجب الشھادات الدراسیھ -
 .من السجل المدنى اوالتامینات االجتماعیة بمدة االقامة بالغردقة  للمقیمین احضار خطاب -
لمدفوعھ اخضار خطاب تنازل من جمعیات البناء واالسكان للمشتركین فى اى جمعیھ من جمعیات البناء واالسكان مرفق بھ صورة شیك استرداد المبالغ ا -

  .فى الجمعیھ
  .لبناء واالسكان التابعھ لعمل المواطن لغیر المشتركین فى جمعیات البناء واالسكاناحضار خطاب بعدم االشترك فى جمعیھ ا -

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مالحظات رقم البطاقھ االســـم م
 حده سكنیھ مشروع محمد عبدالمقصودحاصل على و 25801180400131 محمد زیدان محمد احمد 369
 حاصل على وحده سكنیھ مشروع مصر العربیھ 26703220101834 محمد ابراھیم حنفى محمود 370
 ١١حاصل على وحده مبارك  27811152404352 اسامھ ابراھیم السید محمد 371
 ٣شقھ ٥٧عماره ١١حاصلة على وحده سكنیھ مبارك  ٢٧٨٠١٢٩١٧٠١٩٨٨ میرفت كمال زكى  372
 ٣١شقھ ٢٦حاصلھ على وحده سكنیھ ابوعشره عماره ٢٨٥١٢٢٩٣١٠٠٠٤٣ سعاد عطا عبد الظاھر محمود 373
 ٣٢شقھ ٨حاصلھ على وحده سكنیھ ابوعشره عماره ٢٧٩٠١٢٧٢٧٠١٩٤٥ سحر محمد عبودى محمد 374
 حاصلھ على وحده سكنیھ الشیخ شحات ٢٨٠١٠٢٨٣١٠٠١٢١ منى عبدالحى احمد حسین 375
 ١شقھ  ٢٥حاصلھ على وحده سكنیھ الشیخ شحات عماره ٢٨٠٠٤١٩٢٧٠٢١٢٨ م ھاشم رمضان عایش محمدا 376
 ١٣شقھ ٥عماره  ٦٢٧حاصلھ على وحده سكنیھ بمشروع  ٢٨٨٠٢٠٢٣١٠٠١٦٣ سحر عبدالرازق صدیق عبدالجلیل 377
 ٢شقھ  ٣٢عماره  ١١ حاصلھ على وحده سكنیھ بمشروع مبارك ٢٨٤٠٤٢٤٣١٠٠٠٦١ عبیر النمر باسلیوس عطیھ 378
 ٤٤شقھ  ١٩حاصلھ على وحده سكنیھ بمشروع مبارك  ٢٨٠٠٧٠٥٠١٠٢٣٥١ ھانى اسعدانورالمھدى 379
 ١شقھ  ٢٧عماره  ١١حاصلھ على وحده سكنیھ بمشروع مبارك ٢٨٤٠١٠١٨٨٠١٣٠٢ دینا محمد عبده  سید 380
 ١شقھ٣سكنیھ بمشروع محمد عبدالمقصود عمارهحاصلھ على وحده  ٢٧٦٠٨٢٧٣١٠٠٠٦٧ امونھ عطا عبد الظاھر محمود 381
 ٩٧٥حاصلھ على وحده سكنیھ بمنطقھ حفر الباطن بمشروع الوفاء رقم  ٢٥٤١١٠٦٣١٠٠٠٤٢ امال محمد حامد عبدالقادر 382
 حاصلھ على وحده سكنیھ بمنطقھ حفر الباطن مشروع محمود دردیر  ٢٥٠١٢١٨٣١٠٠٠٦١ نجاه راغب محمد الخولى  383
 حاصلھ على وحده سكنیھ حفر الباطن محمد دردیر 26408083100041 ھ محمد احمد محمودنفیس 384
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  -:اطنین الفائزین فى القرعة مراعاة االتىعلى المو
  .احضار اصل شھاده المیالد لموالید الغردقة -
 .احضار بیان قید للمراحل التعلیمیھ الثالثة لالقامة بموجب الشھادات الدراسیھ -
 .احضار خطاب من السجل المدنى اوالتامینات االجتماعیة بمدة االقامة بالغردقة  للمقیمین -
تنازل من جمعیات البناء واالسكان للمشتركین فى اى جمعیھ من جمعیات البناء واالسكان مرفق بھ صورة شیك استرداد المبالغ المدفوعھ  اخضار خطاب -

  .فى الجمعیھ
  .احضار خطاب بعدم االشترك فى جمعیھ البناء واالسكان التابعھ لعمل المواطن لغیر المشتركین فى جمعیات البناء واالسكان -

                           
  
  
  
  
  
  
  
  

 مالحظات رقم البطاقھ االســـم م
 حاصلھ على وحده سكنیھ حفر الباطن مشروع حامد جوھر 35310123100127 یھ عبد المالك محمد حارسھد 385
  ١٢حاصلھ على وحده سكنیھ سكنیھ مبارك  ٢٨٤١٢٢٠٣١٠٠٠٤٥ فاطمھ عبدالرازق محمد جاد 386
 ١١حاصلھ على وحده سكنیھ مبارك  28610143100144 أسماء أحمد منصور فرج 387
 ١شقھ ١٤عماره ١١حاصلھ على وحده سكنیھ مبارك  ٢٥٩٠٢٠٧٣١٠٠٠٨٧ حمید مصطفى جابرشادیھ عبدال 388
 ١٢حاصلھ على وحده سكنیھ مبارك  27610012702005 امل فوزى محمد دردیر 389
 ١٢حاصلھ على وحده سكنیھ مبارك  27704023100109 حنان رابح نصار ناصر 390
 ١٢لھ على وحده سكنیھ مبارك حاص 27109300101783 حنان على الباز على 391
  ١٢حاصلھ على وحده سكنیھ مبارك  ٢٨٤١٢٢٠٣١٠٠٠٤٥ فاطمة عبدالرازق محمد جاد 392
  ١٢حاصلھ على وحده سكنیھ مبارك  ٢٧٣٠٢١٩٣١٠٠١٢٩ ھدى احمد امین على 393
 ٤٣٠٥+ ١٢حاصلھ على وحده سكنیھ مبارك  27302193100129 ھدى احمد امین على 394
 ٤٤شقھ  ١٠٤مرحلھ اولى عماره  ٥حاصلھ على وحده سكنیھ مبارك  ٢٧١٠٨١١٣١٠٠١٠٦ عابدین جاد حامد صالحھ ٣٩٥
 ٢٤شقھ  ٩٩مرحلھ ثانیھ عماره  ٥حاصلھ على وحده سكنیھ مبارك  ٢٨٧٠٤٢٨٣١٠٠١٢٣ رحاب الصغیر عبدالظاھر 396
 رك حفر الباطنحاصلھ على وحده سكنیھ مبا 26011272700761 فوزیھ ابراھیم محمد احمد 397
 ٤شقھ  ١٦حاصلھ على وحده سكنیھ مبارك حفر الباطن عماره  ٢٥٤٠٣٠٨٣١٠٠٠٦٢ نعمات حكیم حفني حسن 398
 ١١حاصلھ على وحده سكنیھ مبارك 28002173100149 منى جادهللا مبارك أحمد 399
 ١١حاصلھ على وحده سكنیھ مبارك 28206013100287 منى على رشوان حسین 400
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  -:مراعاة االتىعلى المواطنین الفائزین فى القرعة 
  .احضار اصل شھاده المیالد لموالید الغردقة -
 .احضار بیان قید للمراحل التعلیمیھ الثالثة لالقامة بموجب الشھادات الدراسیھ -
 .احضار خطاب من السجل المدنى اوالتامینات االجتماعیة بمدة االقامة بالغردقة  للمقیمین -
االسكان للمشتركین فى اى جمعیھ من جمعیات البناء واالسكان مرفق بھ صورة شیك استرداد المبالغ المدفوعھ اخضار خطاب تنازل من جمعیات البناء و -

  .فى الجمعیھ
  .احضار خطاب بعدم االشترك فى جمعیھ البناء واالسكان التابعھ لعمل المواطن لغیر المشتركین فى جمعیات البناء واالسكان -

                           
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مالحظات رقم البطاقھ االســـم م
 ١٢یھ مباركحاصلھ على وحده سكن 27611183100107 عبیر محمد عبد الكریم اسماعیل 401
 ١٢حاصلھ على وحده سكنیھ مبارك 28308123100069 منى سالم محمد سالم 402
 ١٢حاصلھ على وحده سكنیھ مبارك 28005223100128 مھا ابوالوفا ابراھیم على 403
 ١٤شقھ ٩١عماره ٥حاصلھ على وحده سكنیھ مبارك ٢٧٨١١٢٨٣١٠٠١٦٢ سحر احمد صقر فراج 404
 حاصلھ على وحده سكنیھ مشروع باتا خلف البنك االسالمى 28407272102102 اعیلغاده مرعى محمد اسم 405
 ١١حاصلھ على وحده سكنیھ مشروع مبارك  ٢٨٩٠٨٣١٣١٠٠٠٨٩ مني ابراھیم محمد ابراھیم 406
 حاصلھ على وحده سمنیھ بحى الزھور 24911103100082 صفیھ سید عبد السالم ناصر 407
 ٣٢شقھ ١٠٢مرحلھ ثانیھ عماره ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك   ٢٨٣١٠٢٠٢٧٠٢٧٤٢ كریمة عرفات احمد مصطفى 408
 ١٠شقھ  ٢٧یوجد تعاقد بمشروع مبارك حفر الباطن عماره ٢٧٩١٠١٢٣١٠٠٣٩٣ احمد محمد محمد احمد 409
 یوجد تعاقد على وحده سكنیھ ٢٦٢٠٤١٥٢٧٠١٣١٧ النوبى ابراھیم البغیرى 410
 ١٢یوجد تعاقد مبارك  ٢٨٧١٢١٠٣١٠٠١٥٧ د محمدشاذلى محمد احم 411
 یوجد تعاقد منطقھ حفر الباطن مشروع حامد جوھر ٢٨٧٠٥١١٣١٠٠٠٩٤ احمد محمود محمد على 412
 ٣٠٢یوجد لدیھ وحده سكنیھ حفر الباطن مشروع محمد دردیر رقم  ٢٦٢٠٦٢٦٣١٠٠١١١ اسامھ عبدالسالم عثمان محمد 413
 ١٢یوجد لھ سكنیھ مبارك  ٢٦٩١٠٣٠٣١٠٠١٧٧ صالح محمد حمدان محمود 414
 ٤٣شقھ  ٧٥المرحلھ االولى عماره  ٥الزوجھ حاصلھ على وحده سكنیھ مبارك  ٢٥٤١٠٠٧٣١٠٠٠٤٤ رضیھ عبد الفتاح علي محمد 415
 ٨الزوجھ وحده سكنیھ مبارك  24007283100061 زینب عبدالرحیم محمود حسن 416
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  -:لى المواطنین الفائزین فى القرعة مراعاة االتىع
  .احضار اصل شھاده المیالد لموالید الغردقة -
 .احضار بیان قید للمراحل التعلیمیھ الثالثة لالقامة بموجب الشھادات الدراسیھ -
 .احضار خطاب من السجل المدنى اوالتامینات االجتماعیة بمدة االقامة بالغردقة  للمقیمین -
ار خطاب تنازل من جمعیات البناء واالسكان للمشتركین فى اى جمعیھ من جمعیات البناء واالسكان اخض -

  .مرفق بھ صورة شیك استرداد المبالغ المدفوعھ فى الجمعیھ
احضار خطاب بعدم االشترك فى جمعیھ البناء واالسكان التابعھ لعمل المواطن لغیر المشتركین فى جمعیات  -

  .البناء واالسكان
  
  
  
  
  

 مالحظات رقم البطاقھ االســـم م
 ٥الزوجھ حاصلھ على وحده سكنیھ مبارك 27204272601581 سرحھ محمد عبد الرسول بخیت 417
 مرحلھ ثانیھ ٥الزوجھ وحده سكنیھ مبارك  28507013100325 محمد عباس محمد شیماء 418
 ٤١شقھ  ٣١الزوجھ حاصلھ على وحده سكنیھ الشیخ شحات عماره  ٢٨٧٠٢١٢٢٧٠١٥٤٩ شیماء محمد عبدالراضى أحمد 419
 الزوجھ وحده سكنیھ ابو عشره 27805193100082 عبیر تاج الدین حمزة شحاتھ 420
 ٨الزوجھ وحده سكنیھ مبارك  26608133100101 ى موسى حمدعزیزه عل 421
 ¥�Á—UL� ÁdA�u�« tOMJ� Áb�Ë vK� tK�U� t�Ëe�«· tI ٢٨٠٠٤١٩٣١٠٠٠٤١ فاطمة ریان سلیم حامد 422
 الزوح حاصل على وحده سكنیھ الشیخ شحات 29101243100046 فاطمھ احمد مصطفى محمد 423
 الزوجھ وحده سكنیھ عمارات شارع المدارس خلف 24606103100069 كوثر محمد حسین عامر 424
 ١٢حاصل على حده سكنیھ مبارك  ٢٨٠٠٤٢٩٠١٠١٥٣١ محمد عبدالعزیز محمد عبدالعزیز 425
 الزوجھ وحده سكنیھ الشیخ شحات 26410103100145 وفاء إبراھیم محمد أحمد 426
 الزوجھ الشیخ شحات 28210113100044 سعده رابح نصار ناصر 427
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