
  
  لمستبعدینا بأسماء كشف

  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
 

 27611123100043 
تقسیم شارع  ١٨٦حاصلھ على قطعھ رثم 

 ٢م٣٠٠الحجاز 
  عام ٢١لم یتم  ٢٩٣٠٩٢٧٣١٠٠١١٣ 
  المجاورات ٢م٦٠٠حاصل على  ٢٨٣٠٩٠٣٣١٠٠١١٢ 
 

 25407263100031 
حاصل على قطعھ بدون تقسیم االستاد القدیم 

 ٢م١٧٧
  26805223100038  المنشیھ ٢م١٥٠حاصل على 
 

 27405183100051 
ول تقسیم الحى اال ٢٢٦حاصل على قطعھ رقم 
 ٢م١٥٠الشباب 

  27803210400114  الھالل ٢م٣٠٠حاصل على 
 

 28803123100170 
الحى االول تقسیم  ٢٢٦حاصل على قطعھ رقم 
 ٢م١٥٠الشباب 

 
 27202083100072 

تقسیم الحرفیین ٣٠حاصل على قطعھ رقم 
 ٢م١٥٠

  26909253100091  العرب ٢م١٤٤٫٤٥حاصل على 
 

 28704023100196 
تقسیم الشباب  ٢٠٧حاصل على قطعھ رقم 
 ٢م١٥٠

  28011223100152  ٣٠١حاصل+ بمجاویش ٢م٣٩٦حاصل على 
  عام ٢١لم یتم  ٢٩٢٠١٩٩٣١٠٠٠٣ 
  27208103100072  ٢٠٠٩مستبعد اقا مھ 
  28005202501131  ٢٠٠٦مستبعد اقا مھ 
  عام ٢١لم یتم  ٢٩٢١٠١٥٣١٠٠١٧٢ 
  الشباب ٢م١٥٠حاصل على قطعھ ارض  ٢٨٥٠٧١٧٣١٠٠٠٧١ 
 

 25602103100059 

الممیز  ١زوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك 
على الكروكى ( ٢٠٠٨مدرج فى لجنھ + ١

 )وازن التورید
 

 26506022701435 
 ٢م٣٥٠السالم و ٢م٥٦٠حاصل على قطعھ 

 بالمشروعات ٢م٤٠٠باالحیاء و
  28010013100251  الشباب ٢م١٥٠حاصل على 
  28103223100073  ٢م١٥٠تقسیم الشباب ٢٧٤حاصل على قطعھ 
  الیوجد لھ اقامھ ٢٧٩٠٨٠٥٢٦٠٢٦٣١ 
  27504083100052  االنتركونتال ٢م٣٨٦٫١٥حاصل على 
  الشباب ٢م١٥٠حاصل على  ٢٨٤٠٤٢٤٣١٠٠٠٩٦ 
  المیناء ٢م١٢١حاصل على  ٢٥٦٠١١٩٣١٠٠٠٥٦ 
 

 26109223100031 
باسم الجمعیھ الخیریھ االسالمیھ بالمیناء المارینا 

 ٢م٤٠٠
  عام٢١لم یتم  ٢٩٣١٠٢٣٢٧٠٢٩٧٢ 
  27811053100036  الشباب ٢م١٥٠حاصل على 
  عام ٢١لم یتم  ٢٩٣١٢١٩٣١٠٠٠٣٢ 
  الشباب ٢م١٥٠حاصل على قطعھ ارض  ٢٨٥٠٧٢٧٣١٠٠٠٩٤ 

  
  
  
  



  

  لمستبعدینبأسماء ا شفك
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
  28510013100318  تقسیم الموظفیین ٢م١٤٦حاصل على 
  عام ٢١لم یتم  ٢٩٣١١٣٠٣١٠٠٠٥٣ 
 

 24804253100071 
تقسیم امتداد ٤٧٢قطعھ رقم حاصل على 

 ٢م٢٢٥ابوالعباس 
  24910313100038  تقسیم االمل ٢م١٠٧حاصل على 
  28201273100033  بالعرب ٢م٢٢٫٥٠+٢م١٠٧حاصل على 
  عام٢١لم یتم  ٢٩٢٠٦١٣٠٤٠٠١٩٨ 
 

 
خدمات  ٢م٣٠حاصل على قطعھ ارض  ٢٧٨١٢٠٢٣١٠٠١٧٥

 فدان٢٫٥المشروعات و المزارع االنتاجیھ 
  27711113100074  النجده وتم التنازل عنھا ٢م٣٠٠حاصل على 
  27705113100074  تقسیم مجاویش ٢م٣٩٦حاصل على 
  ناصر والمشروعت ٢م٢٢٥حاصل على  ٢٨٨١١١٢٣١٠٠١٥١ 
  مداراس السالم ٢م١٥٠حاصل على  ٢٦٤٠٢٠٤٣١٠٠٠٩١ 
  عام٢١لم یتم  ٢٩٢١١١٠٣١٠٠١٣٥ 
 

 ٢٥٢٠٢٢٤٢٧٠١٠١٨ 
ھ الشمالیھ بالھضب ٢م٣٠٠حاصل على 

 المركز السیاحى ٢م٨٥٠و
  ٢٠٠٢شھادات دراسیھ -موالید راس غارب ٢٨٧٠٥٠٦٣١٠٠٠٣٩ 
 

 26406093100055 
تقسیم التقوى   ٢م١٠٥حاصل على قطعھ 

 ومجاھد
  حھاالقامھ فى البطاقھ غیر واض ٢٦٣٠٤٠٨٢٧٠٠٦٥٧ 
 

 ٢٦٠٠٧٠١٣١٠٠٠٥٨ 
بالمیناء ورش الحرفیین  ٢م٤٠٤حاصل على 

 ٢م٧٥
  38508233100055  الشباب ٢م١٥٠حاصل على 
  28402253100032  الشباب ٢م١٥٠حاصل على 
 

 ٢٥٢٠١٣١٠٢٠٠١٣١ 
+ ٨٨حاصل على بلوك خلف الكنیسھ رقم 

 الكنیسھ ٢م١٣٣حاصل على 
 

 27005062701254 

ذھبیھ عن طریق  ٢م١٧٠حاصل على 
الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك +التنازل

 ٣٢شقھ ٩٤مرحلھ ثانیھ عماره٥
  لمیناءا ٢م٩٥حاصل على  ٢٩٠١٠١٢٣١٠٠٠٧١ 
  الشباب ٢م١٥٠حاصل على  ٢٧٨٠٦٠٣٣١٠٠٠٩١ 
  ناصر ٢م٢٢٥حاصل على  ٢٧٨٠١٠٥٣١٠٠٠٩٥ 
 

 25806013100084 
تقسیم المشروعات  ٢م١٤٦حاصل على 

 تقسیم حسن ابوالعباس٢م٣٠٠و
 

 ٢٤٨٠٥١٨٣١٠٠٠٣٢ 

 ٦حاصل على وحده سكنیھ بالزھراء عماره 
االستاد الجدید  ٢م١٥٠حاصل على +٢٣شقھ 

 السوق ٢م٣٠و
  28112293100037  تقسیم الشباب ٢م١٥٠حاصل على 
  الشباب ٢م١٥٠حاصل على  ٢٨٠٠٨٠٩٣١٠٠٠٣١ 
  28612070400112  المالحھ بدون تعاقد ٢م١١٢حاصل على 
 

 ٢٧٥١١٠٦٣١٠٠٠٥٢ 

 ٤١شقھ ١١٢حاصل على وحده سكنیھ عماره 
 ٢م٩٩حاصل على + مرحلھ ثانیھ ٥مبارك 

 المالحھ



  
  لمستبعدینبأسماء ا كشف

  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
 

 ٢٧١٠٣٢٠٢٧٠١٤٥٦ 
 ١١حاصل على وحده سكنیھ بمشروع مبترك 

 المالحھ ٢م٩٩حاصل على + ٤٢شقھ ٣٠عماره 
  28003013100092 مو ا لید ا لقصیرو مستبعد اقامھ 
  28109142702018  مدارس المیناء ٢م١٥٠حاصل على 
 

 26509082700836 
الزوج حاصل + الوفاء  ٢م٣٠٠حاصل على 

 ٥على وحده سكنیھ مبارك
  الحرفیین ٢م١٥٠حاصلھ على  ٢٧٢٠٦٠٦٣١٠٠٠٦٣ 
  28209153100111  ٢م١٥٠حاصل على قطعھ تقسیم الشباب 
  28106010201231  تقسیم الشباب ٢م١٥٠حاصل على قطعھ 
  26408160400312  المركز السیاحى ٢م٤٥٠حاصل على 
 

 مدرج + حاصل على وحده سكنیھ الشیخ شحات ٢٧٥٠٢٢٥١٣٠٢٩٣٣
 )على الكروكى واذن التورید ( ٢٠٠٨ضمن لجنھ 

  27712010101958  تقسیم النجده ٢م٣٠٠حاصل على 
  27404013100131  تقسیم الشباب ٢م١٥٠حاصل على 
  الحرفیین ٢م١٥٠حاصل على  ٢٨١١١٢٢٣١٠٠١٧٣ 
 

 
 ٨ه سكنیھ مبارك الزوج حاصل على وحد ٢٩٣٠٥٢٥٣١٠٠١١١

 ٢٣شقھ  ١٢٠عماره 
  28001043100116  تقسیم منخفض التكالیف ٢م٣٠٠حاصل على 
  عام ٢١لم یتم  ٢٩٣٠٤٠١٣١٠٠٠٥٣ 
  28708283100101  ٢م١٥٠حاصلھ على تقسیم الشباب 
  امتداد منخفض التكالیف ٢م٢٠٠حاصلھ على  ٢٧٩٠٤١٨٣١٠٠١٢١ 
  25503050100045  مدارس المیناء وتم التنازل عنھا ٢م١٥٠حاصل على 
 

 ٢٦٩٠٢٠٥٢٧٠١٤٣٢ 
على الكروكى وازن ( ٢٠٠٨مدرج فى لجنھ 

 ١٠مجاوره  ٢م١٦٥حاصل على )+ التورید
  28707041202311  الھالل ٢م٣٠٠حاصل على 
 

 26503290100631 
حاصل + بمدارس المیناء ٢م١٥٠حاصل على 

 على وحده سكنیھ مشروع خالد بدرى
 

 27212103100061 
مدارس المیناء وصیھ عن  ٢م١٥٠حاصلھ على 

 اوالدھا
  الیوجد بطاقھ رقم قومى+ ٢٠١٠اقامھ  -موالید سفاجا  ٢٧٨٠٤١٢٣١٠٠٠٤٦  
 

 27701113100079 
تقسیم شمال االحیاء  ٢م١٥٨حاصل على 

 ١٠مجاورة
 

 

ى مرحلھ اول ٥حاصل على وحده سكنیھ مبارك ٢٦٩٠٢٢٤٣١٠٠٠٥٦
على الكروكى ( ٢٠٠٨مدرج ضمن لجنھ + 

 )واذن التورید 
 

 26608201401077 
حاصل على +بالمیناء ٢م١٠٧٫٠٥حاصل على 

 مشروع مبارك حفر الباطن
  ٢٠٠٠اقامھ  ٢٩٠٠٧١٤٢٧٠٢٤٤٨ 
 

 26802162700526 
االستاد الجدید وتم التازل  ٢م٢٢٥صل على حا

 عنھا
  27706183100108 مستبعد ا قا مھ ا لقصیر 
  موالید راس غارب ٢٠٠٩اقامھ  ٢٧٠١١١٧٣١٠٠١٢٨ 

  
  
  



  

  لمستبعدینبأسماء ا كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
  الوفاء وتم التنازل عنھا ٢م١٩٢حاصلھ على  ٢٦٥١٢٤٣١٠٠٠٨٦ 
  مستبعد اقامھ الزقازیق ٢٦٦٠٣١٨٣١٠٠٠٨٩ 
  29103143100068 مستبعد موالید القصیر 
  28909232703184  ١٩٩٩مستبعد 
 

 ٢٧٢٠١١٣٣١٠٠٠٦٤ 

 ٣١شقھ  ٧٦حاصل على وحده سكنیھ عماره 
 ٢٠٠٨مدرج فى لجنھ +مرحلھ اولى  ٥مبارك 

 )على الكروكى وازن التورید(
  عام ٢١لم یتم  ٢٩٢٠٣٢٦٣١٠٠١٢١ 
  عام ٢١تم لم ی ٢٩٤٠٤١٠٣١٠٠١٦٢ 
 

 ٢٨٣٠٤٠٩٣١٠٠٠٤٧ 
شقھ  ١حاصلھ على وحده سكنیھ باتا عماره 

 فدان المزارع االنتاجیھ١٫٢٥حاصلھ على + ٢٤
  ٢٠٠٦اقامھ  -موالید القصیر  ٢٩٠٠٩٠٤٣١٠٠٠٥٦ 
  ناصر والمشروعات ٢م٢٢٥حاصل على  ٢٦٨١١٢٨٠١٠٠٤٢٧ 
  28006053100141  تقسیم امتداد االحیاء ٢م٣٠٠حاصلة على 
 

 26405062100921 
تقسیم الصناعیة وقطعھ  ٢م١٨٢حاصلة على 

 تقسیم مجاویش ٢م٣٩٦
 

 27210273100047 

عماره ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك 
تقسیم  ٢م٢١حاصلھ على + ٤٢شقھ٣٣

 المشروعات
 

 26601283100121 
وتم  ٢م٢٢٥حاصلھ على قطعھ تقسیم الزراعھ 

 التنازل
  الیوجد اقامھ ٢٩١٠٦٢٨١٩٠٠٢٠١ 
  26410193100092  تقسیم مدارس السالم ٢م٢٢٥حاصل على 
  28110253100139  تقسیم الشباب ٢م١٥٠حاصل على 
  26701203100074 مستبعد البطاقھ اقا مھ ر ا س غا ر ب 
  2640103100055 تقسیم الشباب ٢م١٥٠لى حاصل ع 
  27211193100077  تقسیم الحرفیین ٢م٥٠٠حاصل على 
  27103102701556  تقسیم السالم ٢م١٥٠حاصل على 
  28001190300091  تقسیم المشروعات ٢م١٥٠حاصل على 
 

 26711133100115 
تقسیم المیناء وحاصل على  ٢م٣٠٠حاصل على 
 المارینا مع ٢م٣٠٠ایضا

  28402043100056  تقسیم الشباب ٢م١٥٠حاصل على 
 

 ٢٧٧١١٠٨٣١٠٠١١٢ 
منخفض  ٢م٢٠٠السالم و ٢م١٥٠حاصل على 

 التكالیف
  موالید راس غارب الیوجد لھا اقامھ ٢٧٩٠٢٠٩٣١٠٠٠٤٨ 
  المیناء ٢م١٢٠حاصلھ على  ٢٧٤٠١١٩٣١٠٠٠٨٩ 
  28002253100191  تقسیم ناصر ٢م٢٢٥حاصل على قطعھ 
 

 27701053100198 
تقسیم الشباب الحى ١٥رقم  حاصل على قطعھ

 ٢م١٥٠االول 
 

 28302123100133 
تقسیم الشباب الحى ٢٩٠حاصل على قطعھ رقم 
 ٢م١٥٠الرابع

  
  



  

  لمستبعدینبأسماء ا كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
 

 28612263100051 
تقسیم الشباب الحى ٣٠١ھ رقم حاصل على قطع

 ٢م١٥٠الرابع 
 

 26007013100058 

حاصل على قطعھ بمساحات 
بالمیناء و حاصل على  ٢م٣١و٢م١٩٥و٢م١٧٥

 ٢م٧٥تقسیم ورش الحرفیین ٢م٧٨
 

 28606073100179 
تقسیم الشباب الحى ١٤٨حاصل على قطعھ رقم 
 ٢م١٥٠االول 

 
 28001253100089 

تقسیم منخفض ١٧٤حاصلة على قطعھ رقم 
 ٢م٣٠٠التكالیف 

  27207123100099  الشباب ٢م١٥٠حاصل على 
 

 27009133100198 
المالحھ وتم التنازل  ٢م١٥٣٫٤حاصل على 

 عنھا
  27203303100067  ٢م٣٠٠تقسیم النجده٥٧حاصلة على قطعھ رقم 
  26603183100089 مستبعد اقامھ الزقازیق 
  25406023100062  م١٥٦حاصلة على قطعھ بدون تقسیم الموظفیین 
 

 24307043100032 
حاصل على قطعھ بدون تقسیم المشروعات 

 ٢م١٨٠
  28403183100117  تقسیم الشباب ٢م١٥٠حاصل على 
 

 ٢٥٦٠٩٢٧٣١٠٠٠٥٨ 
المنشیھ  ٢م٢٦٢السالم و ٢م١٥٠حاصل على 

 العرب ٢م١٠٠و
  السالم ٢م١٥٠حاصل على  ٢٦٠٠٨١٠٢٥٠٠٦٩٤ 
  الشباب ٢م١٥٠حاصل على  ٢٨٤٠٢٠٩٣١٠٠٠٥٧ 
  27908113100111  تقسیم ناصر ٢م٢٢٥حاصل على قطعھ 
  29205163100037  عاما) ٢١(مستبعد السن لم یتم 
  28901193100077  ٢٠١٠اقامھ ) مستبعد موالید راس غارب 
  28307193100094 اقامھ راس غارب من البطاقھ 
  28506010400534  ٢٠٠٨مستبعداقامھ 
  االقامھ فى البطاقھ غیر واضحھ ٢٥٤١٢٠٥١٩٠٠٣٤١ 
 

 26701052700571 
مدارس السالم وتم التنازل  ٢م٢٢٥حاصل على 

 عنھا
  26908043100076 موالید القصیر 
  25607113100041  ٢٠٠٨اقامھ 
  العرب ٢م١١٥٫٨حاصل على قطعھ  ٢٦٦١٢١٦٣١٠٠٠٥٧ 
 

 25606183100076 
تقسیم امتداد  ٢م٢٢٥حاصل على قطعھ 

 ابوالعباس
  28012263100054  تقسیم الشباب ٢م١٥٠حاصل على 
 

 
مدرج فى + ١١حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٧٠٠٨٢٥٢٧٠٠٤١٥

 )على الكروكى وازن التورید( ٢٠٠٨لجنھ 
  25508082700437  تقسیم المشروعات ٢م١٨٠حاصل على 
  حاجر قنا البحراالحمر ٢٧٢٠٨٢٩٣١٠٠٠٥٧ 
 

 
 ٢م٥٠المستلزمات و ٢م١٥٠حاصل على  ٢٦٥١٢٣١٢٤٠٠٨٥٤

 ینالحرفی
  
  



  

  لمستبعدینبأسماء ا كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
  امتداد ابوالعباس ٢م٢٢٥حاصلھ على  ٢٦٠٠٣٠٥٣١٠٠١٠١ 
  27610133100037 مستبعد موالید راس غارب 
 

 27001063100062 
تقسیم شمال االحیاء  ٢م٦٠٠حاصل على 

 ٤المجاورة رقم 
  الحرفیین ٢م٥٠٠حاصلھ على  ٢٧٦٠٦١٧٣١٠٠١٠٥ 
  الجوھره ٢م٦٠٠حاصل على  ٢٧٩٠٢٢٨٣١٠٠٠٥٢ 
 

 ٢٥٢٠٧١٣٠١٠٠٧٠٦ 
یھ حامد جوھر عماره حاصلھ على وحده سكن

 النور ٢م٣٠٠حاصلھ على + ١٩٥١شقھ  ٥٨
  ٢٠٠٤موالید راس غارب اقامھ  ٢٣٢٠١١٢٣١٠٠٠٣٧ 
  الشباب ٢م١٥٠حاصل على  ٢٤٤٠٧١٣٣١٠٠٠٥٢ 
  28410263100211 تقسیم النور ٢م٥٤٠حاصل على 
  28208012703878  تقسیم مدارس المیناء ٢م١٥٠حاصل على 
 

 24206152700871 
تقسیم  ٢م٦٣تقسیم المالحھ و ٢م٩٨حاصل على 

 العنبر
 

 

 ١٢شقھ  ٦٧حاصل على وحده سكنیھ عماره  ٢٦٥٠٨١٥١٩٠٠٢٩٣
 ٢مم١٥٠حاصل على + مرحلھ اولى ٥مبارك 

 المستلزمات
  24912252701257  تقسیم االستاد الجدید ٢م١٥٠حاصل على 
  ناصر والمشروعت ٢م٢٢٥حاصل على  ٢٥٧٠٩١٢٢٧٠٠٦٥٨ 
  25906123100038  تقسیم مدارس المیناء ٢م١٥٠حاصل على 
  27901213100059  تقسیم الشباب ٢م١٥٠حاصل على 
 

 25208083100031 
 ٥٥تقسیم الوفاء وقطعھ  ٢م١٧٥حاصل على 

 تقسیم السوق
 

 

 ٢م٦٠٠السوق و ٢م٢١٥حاصل على قطعھ  ٢٤٩٠٨٢٥٣١٠٠٠٥٥
سم ثالثى اال+ السالم ٢م٢٠٠المشروعات و

 ٥١٩بلوك مجاھد رقم 
  ٢٠٠٨موالید القاھره اقامھ ٢٦٥٠٨١٢٠١٠١٢٣٦ 
  مدارس المیناء ٢م١٥٠حاصل على  ٢٧٤٠٣٢٥٣١٠٠١١٦ 
  27512123100088 مستبعد اقامھ القصیر 
  24211023100063 مستبعد ال تو جد ا قا مھ 
  25607213100102 مستبعداقامھ فى البطاقھ راس غارب 
  28101283100053 موالید القصیر 
 

 26510042700891 

+ ٢م٢٢٥حاصل على قطعھ تقسیم ناصر 
ھ الشیخ الزوجھ حاصلھ على وحده سكنی

 ١١حاصل على وحده سكنیھ مبارك+ شحات
  28309093100103 البطاقھ اقامھ راس غارب 
  29102093100049 مستبعد موالید غارب 
  ٢٠٠٠اقامھ الغردقھ ( مستبعد موالید القصیر  ٢٨٧٠١٠١٣١٠٠٥٤٧( 
  ورش الحرفیین ٢م١٥٠حاصلھ على  ٢٨٣١٢٣٠٠٤٠٠٠٦٧ 
 

 24103203100072 
تقسیم العرب وقطعھ  ٢م١٠٥حاصل على 

 تقسیم ناصر والمشروعات ٢م١٥٠
  
  



  

  لمستبعدینبأسماء ا كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
  28111153100154  تقسیم الشباب ٢م١٥٠حاصل على 
 

 28105243100129 
+ ٢م٣٠٠حاصلھ على قطعھ امتداد االحیاء 

 الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك الممیزا
  الشباب ٢م١٥٠حاصل على  ٢٦٥٠٣٢٩٩٣١٠٠٠٩٨ 
  بنى سویف الیوجد اقامھ-البطاقھ اھناسیا  ٢٨٧١٠٠١٣١٠٠٥٠٣ 
  26508293100111  تقسیم ناصر والمشروعات ٢م٢٢٥حاصل على قطعھ 
  الیوجد ملف ٢٥١٠٢٢٧٠١٠٢٢٢٢ 
 

 27412033100092 
+ ٢م٢٠لى محالت بنك االسكان والتعمیر حاصل ع

 حاصل على وحده سكنیھ مبارك حفر الباطن
 

 26302202700858 

حاصل + بالمیناء ٢م٣٠٠الزوجھ حاصلھ على 
على وحده سكنیھ بمشروع مبارك حفر الباطن 

الزوج حاصل على وحده + ٢شقھ ١عماره
 ١٠ھ شق ٧استاد عماره  ١٤٤سكنیھ مشروع 

  الشباب الحى الثالث ٢م١٥٠حاصل على  ٢٨٤٠٦٢٤٣١٠٠١١١ 
 

 27410102701092 
منخفض التكالیف  ٢م٣٠٠الزوج حاصل على 
 اشخاص ٥مع 

  28609073100119  تقسیم الشباب ٢م١٤٦حاصل على 
  28511173100141  تقسیم شارع الحجاز ٢م٣٠٠حاصلة على 
 

 28304123100144 
تقسیم امتداد منخفض  ٢م٣٠٠حاصلھ على 

 )عرابیھ(التكالیف
  المیناء ٢م١٥٠حاصل على  ٢٤٨٠٧١٢٢٣٠٠٦٤٣ 
  24108133100047  تقسیم جبل العفیش ٢م١٢٠حاصلھ على 
 

 25411223100061 
+ ٢م٣٩٩حاصلھ على قطعھ تقسیم المشروعات 

 حاصلھ على وحده سكنیھ مبارك حفر الباطن
  25303293100061  ٢م١٥٠حاصلھ على قطعھ تقسیم التقوى 
 

 253029310061 
بالتقوى والزوج  ٢م١٥٠الزوجھ حاصلھ على 

 بالمشروعات ٢م١٩٠٠حاصل على 
  25712162700388  المالحھ ٢م١٢٠حاصلھ على 
  العرب ٢م٩٥حاصلھ على  ٢٦٨٠١٠١٣١٠٠٠٤٨ 
  العرب ٢م١٦٠على حاصلھ  ٢٥٥١١٣٠٣١٠٠٠٨٢ 
  25504153100066  زینب محمد احمد/الكنیسھ باسم  ٢م٢٥٦توجد قطعھ 
  26004083100064  تقسیم العرب ٢م٨٤حاصلھ على قطعھ 
  ناصر والمشروعات ٢م١٥٠حاصل على  ٢٦١٢١٨٢٧٠١٤٥٤ 
 

 28009063100121 

حاصلھ على قطعھ تقسیم محالت امتداد منخفض 
حاصلھ على وحده سكنیھ مبارك + ٢م٣٠التكالیف 

٨ 
  24304153100063  ٢م٨١٫٦حاصلھ على تقسیم العرب 
  28611233100174 ٢م١٥٠شباب الحى الثالث حاصل على تقسیم ال 
  27408170104171  السالم ٢م١٥٠حاصل على 
  موالید راس غارب وال یوجد اقامھ ٢٧٧٠٨١١٣١٠٠٠٣١ 
 

 25406203100044 
حاصلھ على قطعھ تقسیم السالم بمساحھ 

 ٢م٢٠٠و العرب  ٢م١٥٠
  
  



  

  لمستبعدینبأسماء ا كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
 

 27004032700826 
المیناء والزوج  ٢م٣٠٠الزوجھ حاصلھ على 

 بامتداد ابوالعباس ٢م٢٢٥حاصل على 
  عام ٢١لم یتم  ٢٩٥٠٢٢٣٣١٠٠٠٥١ 
  27903272101568  تقسیم ناصر ٢م٢٢٥حاصلھ على 
 

 ٢٧١١١٠٧٣١٠٠١٠٩ 
بالسىالم مع مصطفى  ٢م٢٠٥٫١٩حاصلھ على 

 مصطفى محمود
  27009053100081  النجده ٢م٣٠٠حاصلھ على 
 

 26411213100058 
لى قطعھ تقسیم الشباب الحى الثانى حاصل ع

 ٢م١٥٠
  المیناء ٢م١٣٦٫٥حاصل على  ٢٥٢٠٢٠٨٣١٠٠٠٧٥ 
  25202083100075  تقسیم النجده ٢م١٣٦حاصل على 
  قنا ٢٠٠٤اقامھ  ٢٧٧٠٣٠٣٣١٠٠٠٧١ 
 

 26610073100055 
حاصل +بالعرب ٢م٢٣٣الزوج حاصل على 

 ٧٨على بلوك بمشروع التضامن رقم
 

 ٢٥٠٠٤٠٩٣١٠٠٠٨٥ 

 ١شقھ  ٢حاصل على وحده سكنیھ عماره 
حسن  ٢م٢٢٥حاصلھ على + محطھ المیاه

 ابوالعباس
 

 
حسن  ٢م١٥٠المیناء و ٢م٨٠صلھ على حا ٢٦٢١٢٢٤٣١٠٠٠٦٨

 ابوالعباس
  26603122700563  تقسیم مجاھد ٢م١٠٠حاصلھ على 
 

 26109083100036 
تقسیم امتداد  ٢م٢٢٥حاصل على قطعھ 

 ابوالعباس
  26504133100098  قسیم االستاد الجدیدت ٢م١٥٠حاصل على 
  27711073100157  تقسیم الشباب ٢م١٥٠حاصل على 
  27407023100031  تقسیم الشباب ٢م١٥٠حاصل على 
  عام ٢١لم یتم  ٢٩٤٠٨٣٠٣١٠٠٠٧٣ 
  28111013100375 بعد اقامتھ مرسى علممست 
  25407203100041  تقسیم االستاد القدیم ٢م١٢٠حاصلة على 
 

 25606193100058 
قطع تقسیم المیناء بالمساحات ٣حاصل على 

 ٢م١٤٤و٢م٢٥و٢م١٠٠
 

 26412193100036 
 ٢م٣٠٠زھور و ال ٢م٥٠٠حاصل على 

 ولم یورد ٨المجاوره 
  27711163100067  تقسیم الشباب ٢م١٥٠حاصلھ على 
  29301273100066  ٩٣موالید(عام٢١مستبعد السن اقل من( 
  السوق ٢م١١٢حاصل على  ٢٦٧٠١٢٨٣١٠٠٠٨٨ 
  25903251900293  بامتداد ابوالعباس ٢م٢٢٥الزوج حاصل على 
  28005133100111  تقسیم الشباب ٢م١٥٠حاصل على 
 

 ٢٥٦٠٣١٤٣١٠٠٠٥٨ 
حاصل على + ٣٢٨حاصل على بلوك باالمل 

 االمل ٢م١٠٦٫٤
 

 ٢٧٢٠٢٢٠٢٧٠٢١٩١ 

 ٤٣شقھ  ١٤٩حاصل على وحده سكنیھ عماره 
على ( ٢٠٠٨مدرج فى لجنھ +٨مبارك 

 )الكروكى واذن التورید
  27102193100111  تقسیم العرب ٢م١٨٨حاصل على 

  



  

  لمستبعدینبأسماء ا كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
 

 27612043100057 
المنطقھ  ٢م٣٥٠و ٢م٢٤٠حاصل على 

 الصناعیھ
  26806243100065  تقسیم السالم ٢م١٥٠حاصل على 
  25802103100058  تقسیم المیناء ٢م٢٩٠حاصل على 
  27412093100032 امتداد الجبل الشمالى ٢م٣٠٠ى حاصل عل 
  26308133100043  تقسیم ناصر ٢م٢٢٥حاصلھ على 
  25410223100064  تقسیم مدارس المیناء ٢م١٥٠حاصلھ على 
  ٢٠٠٥اقامھ  ٢٥٦٠٦١٢٣٣٠٠٠٦٨ 
  27802143100074  تقسیم الشباب ٢م١٥٠حاصل على 
  بتقسیم الشباب١٥٠حاصل على  ٢٨٠١٢٠٧٣١٠٠١١٢ 
  28311731000079  تقسیم المشروعات ٢م٢٢٥حاصل على 
 

 ٢٤٠٦٠٩٣١٠٠١٣١ 

 ٢٥شقھ  ٢٤حاصل على وحده سكنیھ عماره 
 ١١٠٫٦٧حاصل على +بلوكات قریھ الصیادین 

 المیناء
  27711163100091  تقسیم النجده ٢م٣٠٠حاصل على 
 

 26006303100039 
 ٢م١٥٠تقسیم المشروعات و ٢م٢٢حاصل على 

 تقسیم السالم
  27609043100137 تقسیم المالحھ ٢م١٢٠حاصل على 
  عام ٢١لم یتم  ٢٩٢١١٠١٣١٠٠٠٥٥ 
 

 26812173100097 
 ٢م١١٠٠تقسیم المیناء و ٢م١٩٠حاصل على 

 تقسیم الحرفیین
  الشباب ٢م١٥٠حاصل على  ٢٨٠٠٧١٠٣١٠٠١١٩ 
  28910243100161  ١٩٩٩مستبعد اقامھ 
 

 27306203100055 
تقسیم السفارى وقطعھ  ٢م٤٣٧حاصل على 
 ٦تقسیم حدائق مبارك ٢م٤٣٤

  26812023100056 مستبعد موالید راس غارب 
  24809103100032  تقسیم حسن ابوالعباس ٢م١٥٠حاصل على 
  28107043100054  تقسیم الشباب ٢م١٥٠حاصل على 
  2500125310006  تقسیم المیناء ٢م١٣٠حاصل على 
  28709093100101 مستبعد ا قا مھ 
  الیوجد ملف ٢٨٠٠٧٢٦٢٧١٠٨٤١ 
  26303183100085 ال تو جد ا قا مھ 
  27512163100153  تقسیم الشباب ٢م١٥٠حاصل على 
  26911063100111  تقسیم ناصر ٢م٢٢٥حاصل على 
  27412262700958  تقسیم الشباب الحى االول ٢م١٥٠حاصل على 
  27704083100159  تقسیم النور ٢م٥٤٠حاصل على 
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  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
 

 
مدرج )+٥(حاصل على وحده سكنیھ مبارك ٢٨١٠٢١٧٣١٠٠٠٩٧

 )على الكروكى واذن التوید( ٢٠٠٨لجنھ 
  28502243100039  ٢٠١٠مستبعد موالید القصیرواقامھ 
  29410213100079  عام٢١السن لم یكتمل 
  24304123100042  المالحھ ٢م١٢٠حاصلھ على 
  27808142300396  ناصر مع مجموعھ ٢م٢٢٥حاصل على 
  26308190400291  تقسیم ابوالعباس ٢م١٥٠حاصل على 
  26912022701476  الحرفیین ٢م٢٢٠٫٥حاصل على 
  26101183100059  تقسیم المیناء ٢م١٥٠حاصل على 
  26611242701451  جبل العفیش ٢م٢٨حاصل على 
  28510183100134  تقسیم الشباب ٢م١٥٠حاصل على 
 

 2507173000051 
االستاد  ٢م١٥٠السوق و ٢م٣٣حاصل على 

 الجدید
  27508043100098  تقسیم الحرفیین ٢م٥٠٠حاصل على 
  مطلوب بطاقھ رقم قومى ٥٨٦٨ 
  25406023100054  امتداد منخفض التكالیف ٢م٣٠٠حاصل على 
  26810222702011  تقسیم الشباب ٢م١٥٠حاصل على 
  م الحرفین١١٠٠حاصل على  ٢٦٣١١٣٠٣١٠٠٠٩٥ 
  26403143100036  تقسیم ناصر ٢م٢٢٥حاصل على 
  ٢٠١١اقامھ  -موالید القصیر  ٢٦٩٠٢٢٦٣١٠٠٠٧٩ 
  25007173100051  تقسیم االستاد الجدید ٢م١٥٠حاصل على 
 

 ٢٤٨٠٩٢٠٧٠٠٩٣٩ 
 ١حاصل على وحده سكنیھ خالد بدرى عماره 

 بجبل العفش ٩٧٫٥حاصل على +١٥شقھ 
 

 ٢٦٢٠٣١٠٢٨٠٠٦٧٩ 
 ٢شقھ  ٢٣حاصل على وحده سكنیھ عماره 

 الحرفین١٥٠حاصل على +عبدالعزیز عرفھ
  عام٢١لم یتم  ٢٩٢٠٧٢١٣١٠٠٠٣٦ 
 

 27105043100112 
تقسیم المستلزمات  ٢م١٥٠حاصل على 

 السیاحیھ
  26003212700714  تقسیم السالم ٢م١٥٠حاصل على 
  م١٢٣٫٣٤حاصل على قطعھ مساحھ  ٢٨٢٠٨١٤٣١٠٠٠٧٩ 
  27411303100051  العرب مسكن ومشروع ٢م٢٦٤حاصل على 
  26808012701034  تقسیم مجاھد ٢م١٣٢حاصل على 
  25006263100053  المیناء ٢م٩٦٫٨حاصل على 
 

 26204083100136 
بالمركز السیاحى مع  ٢م٣٨٤٠حاصل على 

 اخوه
 

 
مع اخوه عبدهللا سالم  ٢م ٢٠٦ حاصل بالعرب ٢٧٤٠٩٢٣٣١٠٠١٣٤

 عوض
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 28212143100084 
) ٢٦٤(ناصر برقم ٢م٢٢٥حاصل على 

 مشروع مع مجموعھ من الشركاء
 

 27907133100081 
مسكن وضع )بدون( ٢م١٥١٫٣٦حاصل على 

 ید
  شمال االحیاء ٢م٣٠٠حاصلھ على  ٢٨٥٠٨١٧٣١٠٠١٠٧ 
  269010701187  ٢م٥٠٠حاصل على الحرفیین 
 

 26203303100063 
مسكن وتم )٧١٧(برقم  ٢م١٥٠حاصل على 

 نھاالتنازل ع
  28007173100116  الشباب ٢م١٥٠حاصل على 
  28312263100031  ٢٠٠٩موالید راس غارب اقامھ 
  25105193100067  بدون المشروعات ٢م١٢٠حاصل على 
 

 ٢٥١٠١١٠٠٤٠٠١٩٢ 

ل على وحده سكنیھ مبارك حفر الباطن حاص
 ٢م٢٠٠حاصل على + ١٨شقھ  ١٧عماره 

 ٢م٥+ المنطقھ الصناعیھ وتم التنازل عنھا 
 ورش الحرفیین مشروع

  28111093100192  الشباب ٢م١٥٠حاصل على 
  28703303100071  ورش الحرفیین ٢م١٥٠حاصل على 
  26107072701477  شارع الحجاز ٢م٣٠٠حاصل على 
  2741143100091  شارع الحجاز ٢م٣٠٠حاصل على 
  29306153100056  عاما٢١اقل من السن اقل من 
  ورش الحرفیین ٢م١٥٠حاصل على  ٢٨٧٠٣٣٠٣١٠٠٠٧١ 
 

 25511143100072 
 ٢م٣٦الحرفیین و ٢م١٠٠٠حاصل على 

 ١٣٢٣حاصل + المشروعات
  27102183100032  تقسیم امتداد ابوالعباس ٢م٤٥٠حاصل على 
  28110113100058 مستبعد موالید غارب والیوجد اقامھ 
  بالعرب ٢م٢٨٠حاصل على  ٢٥٣٠٦٢٨٣١٠٠١١٨ 
  24910040100994  حسن ابوالعباس٢م١٥٠حاصل على 
 

 27503243100139 
 ٢م٥٥٫٢٩یوجد تعاقد بالمالحھ 

 ٢م١٢٠و٢م١٥٦٫٨و
  بالعرب ٢م١٧٨٫٢٠حاصل على  ٧٢٠٩٠٥٣١٠٠٠٩٩ 
  28602013100131  ٢٠٠٠موالید راس غارب اقامھ 
  الحرفیین ٢م١٠٠٠حاصل على  ٢٦٨٠١١٨٣١٠٠٠٣٤ 
  عام ٢١لم یتم  ٢٩٣٠٦١٨٣١٠٠٠٣٤ 
  المیناء ٢م١٤٤٫٩٥حاصل على  ٢٥٧٠٤٢٢٣١٠٠١١٤ 
  2660829310035  بالمیناء ٢م١٤٨٫٤١حاصل على 
  26702063100091  العرب٢م٦٩، ٢م١١٩حاصل على 
  المیناء بدون ٢م٨٨٫٧٢٥لى حاصل ع ٢٦٥٠٧٠٤٣١٠٠٠٣٩ 
  25704223100114  المیناء ٢م١٤٤٫٩٥حاصل على 
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  عام٢١لم یتم  ٢٩٢٠٩٠٩٣١٠٠٢١٨ 
 

 
 ٢م٣٥٠حاصل على + اقامھ غیر واضحھ  ٢٧٤٠٧١٣٠١٠٤٦١٩

 االحیاء
  28301143100176  تقسیم الشباب ٢م١٥٠حاصل على 
  28602103100173  مشروع ٢م١٥٠حاصل على الحرفیین 
  28509073100157  الشباب ٢م١٥٠حاصل على 
  موالید راس غارب االقامھ غیر واضحھ ٢٧١١١٢٧٣١٠٠٠٥٧ 
  28602183100039  الشباب الحى االول ٢م١٥٠حاصل على 
 

 28407033100114 
ناصرمع مجموعھ من  ٢م٢٢٥حاصل على 

 ھاالشركاء وتم التنازل عن
  28107023100112 مستبعد موالید القصیروالیوجد اقامھ الغردقھ 
  26707213100038  العرب ٢م١١٠و٢م٤٠٥حاصل على 
  26811022701076  تقسیم امتداد الجبل الشمالى ٢م٣٠٠حاصل على 
  26011293100071  المیناء ٢م٩٣٫٥حاصل على 
 

 25601303100073 
عن طریق  ٢م١٤٨٫٥و٢م٨٩٫٩١حاصل على 

 التنازل
  ٢٠٠٨مدرج فى لجنھ  ٢٥٠٠٨٣١٣١٠٠٠٣٦ 
  28406243100099  تقسیم الشباب٢م١٥٠حاصل على 
 

 27308113100067 
حاصلھ على + الحرفیین ٢م٧٥حاصلھ على 

 ٣٢شقھ  ٦وحده سكنیھ الشیخ شحات عماره 
  الوفاء ٢م٣٥٠حاصلھ على  ٢٧٠١٠٠٨٢٣٠٠٢٤١ 
  م مدارس المیناء١٥٠حاصلھ على  ٢٦٢١٢٢١٣١٠٠٠٦٣ 
  26312153100063 مستبعد موالید راس غارب والیوجد اقامھ 
 

 
مدرج فى +١٢حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٦٦٠٩٢٧٢٧٠١٥٥٨

 )على الكروكى وازن التورید( ٢٠٠٨لجنھ 
 

 23509032701032 
مسكن قیاس  ٢م١٩٥٫٥و٢م٢٣٤حاصل على 

 وضع ید
  28009083100179  تقسیم الشباب ٢م١٥٠حاصل على 
  24510083100078  المیناء ٢م١٦٨حاصل على 
  ٢٠٠١اقامھ  ٢٨٥٠٨١٢٢٧٠١٤٤ 
  االستاد ٢م١٥٠حاصلھ على  ٢٦٣٠٣١٢٠٤٠٠٥٨٥ 
  242102233100043  السوق ٢م٩٠حاصلھ على 
  25901293100049  تقسیم السالم ٢م١٥٠حاصلھ على 
  25203273100124  المالحھ ٢م١٧٦حاصل على 
 

 24901033100084 

الزوج + میناءتقسیم ال ٢م٧٦حاصلھ على 
 ٦حاصل على وحده سكنیھ الشیخ شحات عماره 

 ٣٣شقھ 
  26202193100066  بالمیناء ٢م١٢٠حاصلھ على 
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  25407123100104  تقسیم امتداد ابوالعباس ٢م٢٢٥حاصلھ على 
  24504222800268  مدارس المیناء ٢م١٥٠حاصل على 
 

 25505303100082 
تقسیم المیناء مع اخواتھا  ٢م١٧٥حاصلھ على 

 تقسیم مجاھد مع اخواتھا ٢م١٧٥و
  26107033100041 المالحھ ٢م١٥١٠١٢ل على حاص 
  بالسوق ٢م٩٠توجد  ٢٤٢١٠٢٣٣١٠٠٠٤٣ 
 

 
على الكروكى وازن ( ٢٠٠٨مدرج فى لجنھ  ٢٥٢١٢١٥٣١٠٠٠٨١

 ٢م٩٠الزوجھ بلوك بالمیناء )+ التورید
  27801283100043 الیوجد اقامھمستبعد موالید القصیر و 
 

 27212103100088 
تقسیم محالت بنك التعمیر  ٢م٢٥حاصلھ على 

 واالسكان
  العرب ٢م١٢٠٫٩٠حاصل على  ٢٧٣٠٨١٥٣١٠٠٠٧٨ 
  العرب ٢م١٢٠حاصل على  ٢٧٣٠٨١٥٣١٠٠٠٧٨ 
  27603113100051  تقسیم الشباب ٢م١٥٠حاصل على 
  ٢٠١٢اقامھ  ٢٤٦٠٥٠٥٠٤٠٠٠١٩ 
 

 24702083100031 
المارینا مع مجموعھ من  ٢م٣٠٠حاصل على 

 الشركاء
  المیناء ٢م٥٠+٢م٤٠حاصلھ على  ٢٩٠٣٢٢٢٧٠٠٧٨٤ 
  حسن ابو العباس ٢م١٥٠حاصلھ على  ٢٤٠٧١٨٣١٠٠٠٦٣ 
 

 24108213100064 
الزراعھ عن طریق التنازل  ٢م٧٥حاصل على 
 الزراعھ ٢م٩٠و ٢م١٥٠و 

  25103123100067  مطلوب اقامھ(موالید راس غارب( 
  حسن ابوالعباس ٢م١٥٠حاصلھ على  ٢٤١١٠١٢٣١٠٠٠٤٣ 
  مجاویش ٢م٣٩٦حاصل على  ٢٦٦١٢١٧٣١٠٠٠٥٥ 
  عام ٢١لم یتم  ٢٩٣٠١٣١٣١٠٠٠٩٩ 
  عام ٢١لم یتم  ٢٩٢٠٢٠٢١٠٣٧١٨ 
  29009053100135  تقسیم الشباب ٢م١٥٠حاصل على 
  28709103100113 مستبعد اقامھ سفاجا 
  عام ٢١لم یتم  ٢٩٣٠١٢٥٣١٠٠١٢٤ 
 

 26302103100105 
المالحھ  ٢م١٩٢المالحھ و ٢م٧٥حاصلھ على 

 مع اختھا
 

 26709173100121 
تقسیم السالم مع خضره  ٢م٤٥٠حاصل على 

 على محمود
  السوق ٢م١٠٢حاصلھ على  ٢٥٥٠٤٢٥٣١٠٠٠٤٧ 
  النور ٢م١٨٠حاصلھ على  ٢٦٧٠٧٣١٣١٠٠٠٤٣ 
  26911243100055  تقسیم المیناء ٢م١٥٠حاصل على 
  27503302800476  تقسیم ناصر ٢م٢٢٥حاصل على 
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  27502253100076  تقسیم الشباب ٢م١٥٠حاصل على 
 

 27001043100147 
حاصل على + وحده٣٩٧الزوجھ وحده سكنیھ 

 محالت ناصر ٢م٢٥
  26107013100044 مستبعد اقامھ فى البطاقھ القاھره 
  الیوجد ملف ٢٨٠١٢٢١٠١٠٠٢٥٦ 
 

 
بالعرب تم التورید ولم یتم  ٢م١١٢حاصل على  ٢٦٥٠١١٣٣١٠٠٠٩٩

 التعاقد حتى االن
  28511033100132  تقسیم الشباب ٢م١٥٠حاصل على 
  26208282700997  تقسیم المالحھ ٢م١٢٠حاصل على 
  26311062701092  تقسیم االمل ٢م١٠٩حاصل على 
  25808203100088  ناصر والمشروعات ٢م١٥٠حاصلھ على 
 

 27101222601137 
تقسیم الحرفیین مع اخوه  ٢م١٥٠حاصل على 

 یاسر ابوالوفا
 

 26608070400193 
محالت بنك االسكان  ٢م٢٠ل على حاص

 والتعمیر
  امتداد الجبل الشمالى ٢م٢٠٠حاصل على  ٢٧١٠٨٢٤٢٧٠١٧٩٥ 
  26901063100035  تقسیم الشباب ٢م١٥٠حاصل على 
 

 38008302602251 
ذھبیھ الجدیده مع ب ٢م٣٠٠الزوج حاصل على 

 عبدالغنى المھدى
  عام٢١لم یتم  ٢٩٣٠٣١٥٣١٠٠١١١ 
  ناصر والمشروعات ٢م١٠٦حاصل على  ٢٦٩٠٨١٩٣١٠٠٠٥٨ 
 

 ٢٥٩١١٠١٣١٠٠٠٣٦ 
 ٢م٩٣حسن ابوالعباس و ٢م١٥٠حاصل على 

 المیناء
  25410092701296  المالحھ ٢م١٣٠حاصل على 
  28209103100099  الشباب ٢م١٥٠حاصل على 
  25412083100037  تقسیم العرب ٢م١٠٠حاصل على 
  ناصر والمشروعت ٢م٢٢٥حاصل على  ٢٧٠٠٣١٣٣١٠٠١٧٣ 
  27003133100173  تقسیم ناصر ٢م٢٢٥حاصل على 
  28702113100176  تقسیم الشباب ٢م١٥٠حاصل على 
 

 ٢٦٧٠٨٣٠٣١٠٠٠٣٣ 

حاصل على وحده سكنیھ بمشروع بمصر 
 ٢م٤٠٠ى حاصل عل+ ٩شقھ  ٨العربیھ عماره 

 تقسیم العرب ٨٨المالحھ و ٢م١٤٠+ المارینا 
  27803113100173  الحجاز-تقسیم السالم  ٢م١٥٠حاصل على 
  25111031900396 حاصل على قطعھ ارض 
  28403012703832  الجدید االستاد ٢م١٥٠حاصل على 
 

 

 ٥الزوج حاصل على وحده سكنیھ مبارك  ٢٦٢١٠٠٤٣١٠٠١١٧
مدرج فى لجنھ +٢٤شقھ ٦٩مرحلھ اولى عماره

 )على الكروكى وازن التورید( ٢٠٠٨
  الحرفیین ٢م٣٠٠حاصل على  ٢٨٢٠٦٠١٢٤٠٠٣١٧ 
  النجده ٢م٣٠٠حاصل على  ٢٨١٠٩١٤٣١٠٠١٣٥ 
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  275061231001  الشباب ٢م١٥٠الزوج حاصل على 
 

 25705272700433 
مدرج فى +المشروعات ٢م٦٠٠حاصل على 

 )ى الكروكى واذن التوریدعل(٢٨لجنھ 
  27502023100034  تقسیم المشروعات ٢م٣٠٠حاصل على 
  27910083100034  ٢٠١٠موالید القصیرواقامھ 
  24603203100032  تقسیم الوفاء ٢م٣٥٠حاصل على 
 

 26211140101353 
االستاد  ٢م٥٩٣العرب و ٢م٩٠حاصل على 

 السالم ٢م١٥٠و
  عام ٢١لم یتم  ٢٩٢١٠٠١٣١٠٠٢٩٦ 
  عام ٢١لم یتم  ٢٩٥٠١٢٥٣١٠٠١١٥ 
  بالمیناء ٢م٢٧٩و  ٢م١٤٧حاصل على  ٢٦٣٠٩٢٧٣١٠٠٠٣١ 
 

 28006153100113 
المالحھ و  ٢م١٤٠العرب و ٢م٨٨حاصل على 

 مشروع محالت بنك االسكان والتعمیر ٢م٢٠
  عام ٢١لم یتم  ٢٩٤٠٨١٠٢٧٠٠١٥٣ 
  27507172800296  امتداد االحیاء ٢م٣٠٠حاصل على 
 

 27209233100071 
المنطقھ الصناعیھ  ٢م٦٠٠الزوج حاصل على 

 مدارس المیناء ٢م١٥٠و
  ٢٠١٢مطلوب ما یفید االقامھ ٢٩٠٠٨٠٩٠٤٠٠٢٧٤ 
  عام٢١لم یتم  ٢٩٣٠١٠٩٣١٠٠١١٤ 
  27808063100098  السالم مع شریك لھ ٢م١٥٠حاصل على 
 

 27606043100031 
المشروعات عن طریق  ٢م١٨٠حاصل على 

 ٢م٥٤٠التنازل و النور 
  العرب ٢م١١٠حاصل على  ٢٥٣٠٦٣٠٣١٠٠٠٣٩ 
 

 
مصطفى جاب  ٢م٩٠ى وبالتقو ٢م١٥٠حاصل  ٢٥٢٠٧٢٧٣١٠٠١٣٨

 هللا
  المیناء ٢م١٥٠المیناءو ٢م٣٠٠حاصل على  ٢٦٢١٢٢١٣١٠٠١٣٦ 
  28401163100118  الشباب ٢م١٥٠الزوج حاصل على 
  بالمالحھ ٢م٣٣و ٢م١٦٥حاصل على  ٢٤٨٠٨١٨٣١٠٠٠٣١ 
 

 28108073100136 
على الكروكى وازن ( ٢٠٠٨مدرج فى لجنھ 

 )التورید
  25705033100033  العرب ٢م٣١٤و ٢م١٢٠حاصل على 
  28108303100211  الشباب ٢م١٥٠الزوج حاصل على 
 

 28401143100171 
شمال االحیاء مجاوره  ٢م٦٠٠اصل على ح

 الشباب ولم یورد ٢م١٥٠و
  المجاوره ٢م٣٠٠حاصل على  ٢٨٢٠٤٠٥٣١٠٠٠٥٨ 
  26801183100077  تقسیم الشباب ٢م١٥٠حاصل على 
  28602083100074  منخفض التكالیفامتداد  ٢م٣٠٠حاصل على 
  25608243100031  امتداد ابوالعباس ٢م٢٢٥حاصل على 
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  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
  27910272701596  جبانھ االطفال بوالیھ والده ٢م١٣٨حاصل على 
  بالمالحھ ٢م١٦٥حاصل على  ٢٧٩٠٣١٤٣١٠٠٠٥٩ 
  28009023100153  السالم وتم التنازل عنھا ٢م١٦٨حاصل على 
 

 27808233100071 
 ٢م٨٧٫٤٨المجاوره و ٢م٣٠٠حاصل على 

 المالحھ
  المنطقھ الصناعیھ ٢م٢٤٠٠حاصل على  ٢٦٦١٣٠٥٣١٠٠٠٣٥ 
  28303063100071  تقسیم الشباب ٢م١٥٠حاصل على 
  28008173100198  الحرفیین ٢م١٥٠حاصل على 
  ٢٠٠٨مدرج فى لجنھ  ٢٨٨٠٢١٠٣١٠٠١١٣ 
  28403153100112  الشباب ٢م١٥٠مجاویش و ٢م٣٩٦حاصل على 
  27910093100156  الحرفیین ٢م٣٠٠حاصل على 
  الحرفیین ٢م٦٠٠حاصل على  ٢٧٢٠٢٠١٣١٠٠١١٣ 
  بتقسیم الشباب١٥٠حاصل على  ٢٦٦٠٣١٠٣١٠٠٠٧٥ 
  ٢٠٠١اقامھ  ٢٩٠٠٥١٤٠١٠١٥٣٣ 
 

 26603282700934 

المنطقھ الصناعیھ  ٢م٤٠٠حاصل على 
المنشیھ ٢م٥٦و ٢م٣٥٠المنشیھ و ٢م٢١٠و

 المنطقھ الصناعیھ وتم التنازل ٢م٢٠٠االحیاءو
 

 25606133100059 

عبدالمالك محمد محمود بالشعید /یھحاصل مع اخ
حاصل على وحده سكنیھ مشروع + مبارك

 بلوكات المیناء
  28006123100119  تقسیم الشباب ٢م١٥٠حاصل على 
  السالم ٢م١٥٠حاصل على  ٢٦٣٠٣٠٨٣١٠٠٠٩٦ 
  ٨شمال االحیاء مجاوره  ٢م٢٦٠حاصل على  ٢٨٢١٢١٣٣١٠٠٠٥١ 
 

 26511032702298 
 ٢م٦٦٫٢٥السوق و٢م١٢٧٫٥حاصل على 

 المنشیھ قیاس وضع ید
 

 28412063100074 
جبانھ االطفال بوصایھ  ٢م١١٥٫٢حاصل على 

 والدتھ
  موالید راس غارب ولم یحضر مایفید االقامھ ٢٩٠٠٢٢٥٣١٠٠٠٧١ 
 

 28008313100053 
على الكروكى وازن ( ٢٠٠٨مدرج فى لجنھ 

 )التورید
  28701013101292  الحرفیین ٢م٥٠٠حاصل على 
  28408093100098  تقسیم الشباب ٢م١٥٠حاصل على 
  عام٢١لم یتم  ٢٩٢٠٥١٥٣١٠٠٠٥٥ 
  27411143100113  تقسیم الشباب ٢م١٥٠حاصل على 
  27704013100038 مستبعد موالید غارب 
  23205263100032  المالحھ ٢م٢١٦حاصل على 
 

 25102253100119 
 ٢م٥٠تقسیم المیناء و ١٧٢٫٢حاصل على 

 ورش الحرفیین
  28610183100012 مستبعد اقامھ قنا 

  
  
  
  



  

  لمستبعدینبأسماء ا كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
 

 27905203100099 
 ٢م١٥٠تقسیم الحرفیین و ٢م١٠٠٠حاصل على 

 ناصر والمشروعات
 

 25804202701252 
الزوجھ حاصلھ على قطعھ بدون تعاقد الكنیسھ 

 ٢م٢٥٦
  عام ٢١لم یتم  ٢٩٥٠٩٠٢٣١٠٠١١٧ 
  24612203100031  تقسیم السوق ٢م١٠٧٫٢٥حاصل على 
 

 27704282701358 
المالحھ مع اخوتھ بوالیھ ٢م١٤٩٫٤حاصل على 

 والده
  الحرفیین ٢م٣٠٠حاصل على  ٢٧٠٠٤٠٦٢٧٠٠٩٥٢ 
  یوجد اقامھ موالید راس غارب وال ٢٧٩٠١٢٦٣١٠٠٠٩٢ 
  28405173100031  الشباب ٢م١٥٠حاصل على 
  االستاد ٢م١٥٠حاصل على  ٢٥٠٠٦٢٥٢٧٠١٢٣٣ 
  28507233100237  تقسیم الشباب ٢م١٥٠حاصل على 
  28411013500113  بالنجده ٢م٣٠٠حاصل على 
 

 26109303100075 
تقسیم  ٢م١٦تقسیم المیناءو ٢م١٥٠حاصل على 

 المیناء
  28307093100071  تقسیم الشباب ٢م١٥٠حاصل على 
  27310142701597  مجاویش ٢م٣٩٦حاصل على 
 

 24508011700815 

بمدارس المیناء وتم  ٢م١٥٠حاصل على 
حاصل على وحده سكنیھ مشروع + التنازل عنھا

 حامد جوھر حفر الباطن
  26205253100035  تقسیم المیناء ٢م٢٤٠حاصل على 
  االحیاء ٢م٣٥٠حاصل على  ٢٧٣٠٦١٦٣١٠٠٠٧٣ 
 

 
لھ كروكى (تقسیم الشباب  ٢م١٥٠حاصل على  ٢٨٤٠٨٠٨٣١٠٠١٣٨

 )ولم یورد
  المجاوره ٢م٦٠٠حاصل على  ٢٨٨٠٩٠٨٣١٠٠٠٩٤ 
  27604253100031  تقسیم المیناء ٢م١٨٠حاصل على 
  26604131200294  بالمالحھ ٢م١٢٠حاصل على 
  28511253100192  الشباب ٢م١٥٠حاصل على 
  28610013100495  تقسیم الشباب ٢م١٥٠حاصل على 
  26112083100053  یدتقسیم االستاد الجد ٢م١٥٠حاصل على 
  ٢٠٠٠اقامھ  -موالید القصیر  ٢٨٣٠٣٠١٣١٠٠٢١٥ 
  ٢٠٠٨مدرج فى لجنھ  ٢٨١٠٦١٨٣١٠٠٠٣١ 
  المارینا مع مجموعھ ٢م٤٠٠حاصل على  ٢٧٤٠٨٠٨١٨٠٠٨٧٢ 
  النور ٢م٣٦٠حاصل على  ٢٨٥٠١٠٦٣١٠٠١٣١ 
  الحرفیین ٢م١٥٠حاصل على  ٢٨٤٠٨١٩٣١٠٠٠٩٥ 
 

 25912123100071 
حاصل على ارض تقسیم العرب 

 ٢م٦٨٫٣٢و٢م١٠٨
  
  
  
  
  



  

  لمستبعدینبأسماء ا كشف
  

  حظاتمال  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
  ٢٠٠٥مستبعد موالید سفاجا اقامتھ  ٢٥٩٠٢٠٩٣١٠٠٠٣١ 
  28811253100137 حاصل على قطعھ ارض الشباب ولم یورد 
  مدارس المیناء ٢م١٥٠حاصل على  ٢٦٠٠٦٢٤٢٥٠٠٢٧٦ 
  28211183100196  ٢م٦٠٠حاصل على ارض تقسیم شمال االحیاء 
 

 ٢٨٢٠٣٠١٢٢٠٠٥٧٢ 
) ٨(حاصل على قطعھ شمال االحیاء مجاوره 

 ٢م٣١٢بمساحھ 
  25410283100098  تقسیم الموظفیین ٢م١٥٦حاصل على 
 

 ٢٧٤٠٢١٦٠١٠٣١٧٨ 
 ٤٢شقھ  ١٢١حصل على وحده سكنیھ عماره 

 ٨مبارك 
 

 27007123100073 
تقسیم  ٢م١٤٠السالم و ٢م١٥٠حاصل على 

 وحده١٤٤
  28302013100332  الشباب ٢م١٥٠حاصل على 
  25905230400153  ورش الحرفیین ٢م٥٠حاصل على 
  مجاویش ٢م٣٩٦حاصل على  ٢٧٢٠٧٠٧٢٨٠٠٣٩٢ 
  24712133100092  بتقسیم الحرفیین٢م١٥٠حاصل على 
 

 28609263100051 
تقسیم  بدون+ تقسیم الوفاء  ٢م٣٥٠حاصل على 

 المیناء ٢م٢٣٫١٨
  الشباب ٢م١٥٠حاصل على  ٢٧٩٠٦١٢٣١٠٠١٧٥ 
  الشباب ٢م١٥٠حاصل على  ٢٨٩٠٨٠٩٠١٠٢٥٩٩ 
  المیناء ٢م١٣٦٫٥حاصل على  ٢٦٢٠٧٠٨٣١٠٠١١٩ 
  المیناء ٢م٩٠٫١٣حاصل على  ٢٨٨٠٦١٢٣١٠٠٠٧٧ 
  الشباب ٢م١٥٠حاصل على  ٢٨٢٠٢٢٧٣١٠٠٠٩٩ 
  26504260100358  بمجاویش ٢م٣٩٦حاصل على 
 

 24111303100072 
 ٢م٦٠٠تقسیم المطار و ٢م٣٠٠حاصل على 

 المطار
 

 23507223100036 
تقسیم المنطقھ الصناعیھ  ٢م١٠٠٠حاصل على 

 تقسیم الشھید مبارك ٢م٢٨٢٫٥و
  28108293100111  النجده ٢م٣٠٠حاصل على 
  27204273100055  تقسیم المیناء ٢م١٢٧٫١٤حاصل على 
  المیناء ٢م١٤٠حاصل على  ٢٦٥١٢٢٢٣١٠٠١٣٨ 
  27804033100071  الشباب ٢م١٥٠حاصل على 
  االحیاء ٢م٣٨٠حاصل على  ٢٧٧٠٩١٥٣١٠٠٠٩٩ 
  27801103100041 موالید راس غارب 
  28503013100176  تقسیم الشباب ٢م١٥٠حاصل على 
  الیوجد اقامھ ٢٩٠٠٨٠٨٢٦٠٣٣٠١ 
  28010223100181  امتداد االحیاء ٢م٥٠٥٫٣حاصلھ على 

  
  
  
  
  
  
  



  

  لمستبعدینبأسماء ا كشف
  

  حظاتمال  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
  29203043100073  ١٩٩٢(عاما٢١السن اقل من( 
  عام ٢١لم یتم  ٢٩٢٠٣٢٤٣١٠٠١٤١ 
  حسن ابوالعباس ٢م١١٠حاصل على  ٢٦٣٠٧١٠٠٤٠٠٠٩٦ 
 

 

+ مرحلھ اولى ٥الزوج وحده سكنیھ مبارك  ٢٧١٠٣٢٠٣١٠٠٠٥٧
على الكروكى وازن ( ٢٠٠٨مدرج فى لجنھ 

 )التورید
  28712163100156  ٤شمال االحیاء مجاوره  ٢م٦٠٠حاصل على 
  25911023100051  الحرفیین ٢م١٥٠حاصل على 
  27611073100055  فدان المزارع االنتاجیھ١٫٢٥حاصل على 
  فدن المزارع١٫٢٥حاصل على  ٢٧٦١١٠٧٣١٠٠٠٥٥ 
  28712133100097  بالشباب ٢م١٥٠حاصل على 
  صوره شھاده المیالد+مطلوب صورة البطاقھ  ١٤ 
  28412123100052  امتداد منخفض التكالیف ٢م٣٠٠حاصل على 
  ٢٠١٠موالید راس غارب واقامھ  ٢٨٤٠٩٠٢٣١٠٠٠٥٤ 
  26801283100031  تقسیم المیناء ٢م٩٠٫١٢٥حاصل على 
  بناصر والمشروعات ٢م٤٨٧٫٥حاصلھ على  ٢٨٦٠٤١٤٠١٠٢٥٨٨ 
  27310013100137   بالعرب ٢م٢٦١حاصل على 
  26811273100098  النور ٢م٣٦٠حاصل على 
 

 
 ٢م٧٥العرب و ٢م٣٦٫٦٤حاصل على  ٢٦٨٠٧٢٨٢٨٠٠٠٩٧

 العربس ٢م٢١٫٥مصطفى جاب هللا و
  الحجاز ٢م٣٠٠حاصلھ على  ٢٨١٠٨٠٥٣١٠٠١٠٥ 
  السالم ٢م١٥٠حاصل على  ٢٦٩١١٠٦٣١٠٠٠٨١ 
  27512033100046 مستبعد موالید غارب 
  الیوجد ملف ٢٨٠١٢٢١٠١٠٠٢٩٤ 
 

 28003273100126 

+ بالسوق مع اختھا ناھد ٢م١٩٥حاصلھ على  
الزوج +١١حاصلھ على وحده سكنیھ مبارك

 حاصل على وحده سكنیھ الشیخ شحات
  28108053100105  تقسیم الحجاز ٢م٣٠٠حاصلھ على 
  26704103100084  بالسالم ٢م١٥٠حاصلھ على 
  26608202300096  بالمالحھ ٢م١١٥حاصل على 
  28410012200225  بامتداد منخفض التكالیف ٢م٣٠٠حاصلھ على 
  المالحھ ٢م١١٣حاصلھ على  ٢٨٧٠٦٢٣٣١٠٠١٤١ 
  28211273100098  الشباب ٢م١٥٠حاصل على 
  29206143100177  عاما٢١السن اقل من 
  25603083100061  تقسیم الوفاء ٢م١٨٥حاصلھ على 

  
  
  
  
  
  
  



  

  لمستبعدینبأسماء ا كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  ماالســــــــــــــــــــ  م
  25912232701441  بالحرفیین ٢م١٥٠حاصل على 
  29201213100062  عام٢١مستبعدالسن اقل من 
  24201293100051  تقسیم السوق ٢م٦١٦حاصل على 
  26708072700776  تقسیم المنطقھ الصناعیھ ٢م٣٠٠حاصل على 
  26402243100037  تقسیم المنطقھ الصناعیھ ٢م٢٠٠حاصل على 
  ٢٠٠٢اقامھ  ٢٨٥٠٧١٢٠١٠٠٢٢٢ 
 

 27102183100081 

والزوج حاصل  محالت ناصر ٢م٢٥الزوجھ حاصلھ على 
الزوج حاصل على وحده سكنیھ + الحرفیین ٢م١٥٠على 

 ١٠شقھ  ١االندلس عماره 
  ٢٠٠٥اقامھ  ٢٧٢٠٦٢٨٢٧٠٠٤٢٤ 
 

 27604043100062 
عن طریق التنازل من  ٢م١٩٥٫٥لھا قطعھ تقسیم السوق 

 نى یحیى محمدالى ناھد وم)یحیى محمد شبیب(السید
  28804293100079  تقسیم شمال االحیاء ٢م٧٢٠حاصل على 
  26109203100043  تقسیم مدارس المیناء ٢م١٥٠حاصلھ على 
  بالمالحھ ٢م٨٠حاصلھ على  ٢٥٤٠٤٠٥٣١٠٠٠٨١ 
  27812183100129  بالسالم ٢م١٥٠حاصل على 
  28406103100102  الشباب ٢م١٥٠حاصل على 
  المنطقھ الصناعیھ ٢م٣٠٠المیناء و ٢م١٥٠حاصلھ على  ٢٧٨٠١٠١٠١٠١٧٠٥ 
  29102243100085  امتداد ابوالعباس ٢م٢٢٥حاصل على 
 

 ٢٤٩٠٦٢٩٣١٠٠١٠١ 

حاصلھ على 
 ٢م١١٧٫٧+٢م٣٤٫٩٨+٢م٩٧٫٥+٢م٧١٫٣٩+٢م١١٠٫٥

 فدان المزارع١٫٢٥+ العرب
  26402283300071  السالم ٢م١٥٠الزوج حاصل على 
 

 26402283300071 
سیم السالم ولم یوجد صوره بطاقھ تق ٢م١٥٠حاصل على 

 فى الملف
  المیناء ٢م٢١٦حاصلھ على  ٢٤٤٠٣١٩٣١٠٠٠٦٤ 
  27409152701818  بالمالحھ ٢م٨٠حاصل على 
  الوفاء ٢م٢١٠حاصلھ على  ٢٥٠٠٥١٢٠٤٠٠٨٤ 
 

 24706203100061 
 ٢م٧٢العرب و ٢م٢٢٠بالمالحھ و ٢م٨٠حاصلة على 

 موظفین
  28505123100166  تقسیم النجده ٢م٣٠٠حاصلھ على 
  المیناء ٢م٩٢٫٥حاصلھ على  ٢٦١٠٤٠٢٣١٠٠٠٤٣ 
  الیوجد اقامھ+ ید راس غاربموال ٢٤٥٠٧٢٤٣١٠٠٠٤٤ 
  عام ٢١لم یتم  ٢٩٤٠٥٢٣٣١٠٠٠٤٧ 
  27811073100054  الشباب ٢م١٥٠حاصل على 
 

 27810203100071 
حاصل على تقسیم الشباب الحى الثانى ولم یورد اذن 

 التورید
  28106253100051  االستاد القدیم ٢م١٣٢حاصل على 

  
  
  
  
  



  

  لمستبعدینبأسماء ا كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
  28101013100671  بالمالحھ ٢م١٣٥حاصل على 
  2751118310099  بابالش ٢م١٥٠حاصل على 
  28208013100298  فدان المزارع االنتاجیھ١٫٢٥حاصل على 
  لھ اذن تورید الشباب ولم یورد ٢٧٨١٠٢٠٣١٠٠٠٧١ 
  ٢٠١٠اقامھ  ٢٧٤١١١٣١٢٠٠٠٦٦ 
  الحرفیین ٢م١٥٠حاصلھ على  ٢٨٢٠٢٢١٣١٠٠١٠٣ 
  ٢٠٠٦اقامھ  ٢٥٩١٠١٧٢٧٠٠٧٦٥ 
  فدان المزارع االنتاجیھ١٫٢٥حاصلھ على  ٢٧٤١١٠٤٣١٠٠١٢٤ 
  27507232100047  ٢٠١٠موالید راس غارب اقامھ 
  26307173100066 تقسیم مدارس المیناء ٢م١٥٠لھ على حاص 
  مجاویش ٢م٣٩٦حاصلھ على  ٢٦٦٠٧١٦٣١٠٠٠٤٥ 
  صوره شھاده المیالد+مطلوب صورة البطاقھ  ٣١٠٠٠ 
 

 
حاصلھ + االستاد  ٢م١٥٠المالحھ  ٢م٦١حاصلھ على  ٢٥٩٠٦٢٧٣١٠٠١٠٩

 )٤٣(على وحده سكنیھ بلوك التضامن رقم 
  28201293100081  تقسیم ناصر ٢م٢٢٥حاصلھ على 
  28708163100051  تقسیم الشباب ٢م١٥٠حاصل على 
 

 ٢٧١٠٩٢٠٣١٠٠٠٥٥ 
+ ١٤٤الستاد  ٨شقھ  ١١اره حاصل على وحده سكنیھ عم
 الذھبیھ ٢م٣٠٠حاصل على 

  27712093100079  الشباب ٢م١٥٠حاصل على 
  27711033100073  مدارس المیناء ٢م٣٠باسالم و ٢م١٥٠حاصل على 
  27703083100136  متداد الجبل الشمالىا ٢م٣٠٠حاصل على 
  27701023100215 مستبعدالبطاقھ اقامھ راس غارب 
  ٢٠٠٨مدرج فى لجنھ  ٢٨٠١٢٠٥٣١٠٠١٥٩ 
 

 27807313100084 
امتداد منخفض  ٢م٣٠٠تقسیم ناصرو ٢م٢٢٥حاصلھ على 

 التكالیف
  السالم ٢م١٥٠حاصلھ على  ٢٥٨١١٢٣٣١٠٠٠٨٣ 
  27008232700541  جبل العفیش ٢م١٤٣حاصلھ على 
  27305303100081  باالمل ٢م١٣٥السالم و ٢م٧٥حاصلھ على 
  27301193100033 مستبعد البطاقھ اقامھ راس غارب 
  النجده ٢م٣٠٠حاصل على  ٢٧٣٠٩٠٤٣١٠٠١١٧ 
  النور ٢م٢٧٠حاصل على  ٢٨٤٠٤٠٣٢٧٠١٧٥١ 
  الشباب ٢م١٥٠حاصل على  ٢٧٩٠٢٠٩٣١٠٠٠٥٦ 
  الشباب ٢م١٥٠حاصل على   ٢٨٤٠٢١٤٣١٠٠٠٣٧ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  لمستبعدینبأسماء ا كشف
  

  مالحظات  رقم البطاقة  االســــــــــــــــــــم  م
 

 26304183100031 
 ٢م٣٠٠تقسیم المنطقھ الصناعیھ و ٢م٤٠٠حاصل على 

 تقسیم المطار
  28208313100036 تقسیم الشباب ٢م١٥٠ل على حاص 
  28209032700715  بالمالحھ ٢م١٧٤و ٢م١٦٠حاصل على 
  عام٢١لم یتم  ٢٩٤٠٧١٨٠١٠٤٥٧٩ 
  عام ٢١اقل من  ٢٩٢٠٢١٤٣١٠٠٢٠١ 
  28312133100111  بالشباب ٢م١٥٠حاصل على 
  السالم ٢م١٥٠حاصل على  ٢٥٦٠٣١١٢٧٠٠٦٧٧ 
  27601293100034  تقسیم العرب ٢م١٣٨٫٦حاصل على 
  عام ٢١لم یتم  ٢٩٢١٠٢٠٣١٠٠٠٤٧ 
  عام٢١لم یتم  ٢٩٣٠١٠٩٣١٠٠٠٣٣ 
 

 27412043100074 
العرب مع محمد شعبان واحمد  ٢م١٣٠حاصل على 

 شعبان
  27405133100034  الحرفیین ٢م١٥٠حاصل على 

  


