
التليفوناالسم

01067230166مها محمود عبد الغنى ابو الخير

01064330535محمد هشام أحمد غنيم

01091720442جهاد رشدي عبد المقصود عمار

01063764344أحمد عبد الودود عبد الصمد الميهي

0482985660الشيماء عبد القادر عبد الحميد تركي

هدير يحيي خليل عالمة

01122884356رحاب عبد الناصر محمد علي سليمان

01090266217هاجر عبد المجيد ناجى عطية

0482239006أحمد أسامة سيد أحمد الجبري

01140044993أحمد صبري فؤاد الحامولي

01098083905مى مختار بسيونى ندا

01090236439عمر عبد العزيز موسى الجمل

01069495222نشوى نبيل سيد احمد خميس

01098062455لمياء صبري عبد الصمد أبو النصر

01114729636هاجر أحمد محمد عبد المطلب ابو السعود

01276166292علياء علي محمد فايد

01145804520مازن لطفي محمد عجور

01096903448زينب علي محمد فايد

01097882227إبراهيم أيمن أحمد أبو سعده

0482574394آية يسري أبو زيد شحاتة أبو زيد

01148747098حسناء محمد شبل عطا

01060920585مروه حمدي احمد محمد خالف

01275760782أحالم علواني عبد النبي علواني

0483789660هبة إبراهيم طه سلمان

01140044993أماني فريد مصطفى الزيات

01024296757عمرو عنتر علي السيد الفيومي

0482995195آية محمد عبد العزيز محمد عفيفي

01272280173إيمان عصام جمعة عبد الفتاح

01112913051أحمد محمد فوزي عبد الغني

أسماء محمد إبراهيم عبده

شروق محمد أحمد أبو العز

01098086080إسراء عبد الرحمن السيد محمد قرمان

01206213313منال حمدي محمد الصياد

01092970467نورهان محمود عبد الظاهر بيبرس

01090343712إسراء محمد إبراهيم الشيمي

01022291599يمنى عبد الحكيم  محمد عبد المعز عامر

01065307537محمد خيري محمد جاب هللا

01000703358هند زكريا عبد هللا محمود إسماعيل

01064047096أسماء الدسوقي محمد علي بليطي

01096976002رشا أحمد كامل بيومي الميهي

01009221745هبة أشرف إبراهيم المالكي



01097991198حسام عبد الرحمن السيد مصطفى قنديل

01140302075شيماء محمد عبد الفضيل الخولى

01022185201ياسمين نبيل علي صالح

0483570260نهلة محمد فؤاد رضوان

0483726484إيمان صبحي عبد المنجي أبو هند

01027685393أميرة جمال محمد صقر

01093186066إسراء فهمي السيد محمد الحسانين

0112783460محمد علي سيد عبد الغفار

01092974818هناء ناجى ابراهيم محمد هيكل

01003077397نوال أحمد محمد عبد هللا

01060696022آية أحمد عبد العظيم عالم

01092974760عمرو هشام عبد الحميد أحمد

0482916680ريهام فتحي الرفاعي محمد فودة

01096756076سارة خالد طلخان مصري

01018432397لمياء رشاد محمد السيد أبو ميرة

01096439841هاجر سعيد حامد مصيلحى

01095898493كريم محمد عبد الرحمن محمد شادي

01012963205إسراء رضا محمد صبح

01099766045نورهان حسام الدين محمد شرف

01012804660هدير السيد عفيفى محاريق

01099559961جهاد لبيب شحاتة عبد الجواد هيكل

01066389251نصره دخيل عبد الرحمن رسالن

01098763073والء عالء أحمد سليمان

01092097989مروة أحمد السيد عبد المجيد

01065310219ندا أيمن حامد الدر

01287187722الزهراء يحيى عاطف بالبل

01146063907محمود عصام عبد القادر أحمد

01060495759هدير حسين يسرى محمود غنيم

01003589702أحمد مجدي أحمد السيد

0482991924رويدا عبد المنعم إبراهيم محمد خضر

01010740323أميرة محيي الدين حمدي عبد المجيد

0483408113سارة رمضان حسن بيومي نصار

01125599029أميرة محمد أحمد يوسف

0483724881ريهام ربيع عبد الحميد عيسى

01069875548مصطفى محمد مصطفى رمضان

دينا عبد الوهاب إبراهيم محمد الشطالوي

01066826998محمد سيد أحمد علي الشوربجي

01014489373هبه عبد الفتاح إمام علي عالم

01282045055سامية مصطفى صديق مسرجة

01063163757دعاء صبري عباس الشريف

01098023306محمد عبد الهادي محمد تعيلب

01228793885إسراء زكي السيد هالل



0482293891جهاد عادل جمال السيد أحمد

01060755127آية عاطف السيد عامر

01022382035أسامة مهدي السيد فتيح

01016005667أماني رمضان محمود البقلي

01015734782نهى محمد عماد حسني الجعفراوي

01094492180سمر سعودي محمود ابو نوارج

01225586016محمود محمد محمود البغدادى

01112144307آية عبد الغني محمد عبد الغني

010099830061أسماء أشرف صابر السيد شريف

01147763530هبه مجدى أحمد غنيمه

01011144046هدير جمال إبراهيم حسن شيحه

01000514274زينب فتحي السيد عبد العاطي السيد عامر

01064663829والء حمدي محمود جاب هللا

01093890212حسناء مسعد فتح هللا سراج الدين

0482491720دعاء يحيى عبد هللا شرف الدين

01004887288الشفاء علي عبد المحفوظ زهرة

01095529955فاطمة خطاب كمال خطاب

01066200341فاطمة محمود قطب عمران

01096007502مرفت عبد المعطى محمد المغربي

01007291678إيمان محمد علي المليجي سلطان

01027266996غادة صالح حامد يوسف

01069272284سمر فكري عبد العظيم عبد الوهاب عالم

01060695902أحمد إبراهيم إبراهيم العشماوي

01015113273هدى السيد محمود الطوخى

01096057910إيمان عادل محمد سليمان زعير

01124336456صفاء مصطفى عبد المعطي الكبش

01099438205سارة عبد الحليم محمد عفيفي أيوب

01012390901محمود أحمد حافظ البيه

01000889153هند عادل محمد عكاشة

01110776092مصطفى أحمد ربيع األبيض

0483752210إسالم محمد ماهر عبد المعز باشا عطا هللا

01069121037إسالم محمد ابو بكر منصور

01016850870أحمد مسعد حلمي جال

01021613727دينا صالح عبد الوارث نجم

01092844137أسماء أحمد عبد الجواد محمد األسريجي

01069990634إسراء إسالم محمد إمبابي

01004110845هديل سمير أحمد درويش

01270149392اسامة سعيد احمد الشافعى

01019854668طارق عادل صادق الزعيري

01015900773عبد الرحمن أشرف السيد سالم نصر

01003123222بسمة محمد عبد الحميد الطباخ

01093887148فاطمة سعيد محمد فهمي بالل



0483698694إيمان إبراهيم مصطفى الساكت

01098024896نفين أحمد السيد احمد نصر

01019046661هبه فتحى رمضان خليل

01017235806سارة محمد شبل فايد

01066131343هبة عبد المقصود ابراهيم البحيري

01284395695لبنى سعيد شوقي سالمة غانم

0482579060آيات حسن عبد الرحمن السيد يوسف

01023310189سمر سعيد عبد العزيز الننه

01015198847والء حمدي محمود خناني

01062438028مى إبراهيم رشدان سكر

01008465534مديحة ماهر احمد بدوى

01024543980مياده محي عباس يونس

01020368553اميرة محمد عبد الغنى على

01064837261إيناس محمد عبد السميع البهنساوي

0482231417إسراء محمد عبد اللطيف الطحان

01066089820آية درويش عبد اللطيف البنا

01146402771أسماء مرسي سعد غنيم

01003634858فاطمة مجد الدين فرماوي علم الدين

01276932775إيمان حمدي عبد الحميد عياد

0482277899آالء الوصال مليجي ضوه

01224084641أماني عبده محمود القطان

01150089709رانيا عاطف عبد العزيز حسيني

01090112007سارة مصطفى عبد الفتاح الجندي

01065897513األحمدي مصطفى األحمدي الشحنة

01125852639عمرو رضا بسيوني هنداوي

0111625525عال عبد المقصود محمد علي النجار

01066433099أمنية سامي محمد سالم

0482579539آالء رامي يوسف عامر

0482752638فاطمة عبد الستار عبد الحميد الشرقاوي

0482577379نجوى إبراهيم مسعود غالى

01067377903هبة السيد محمد علي الغزولى

01027575223هدير حمدى سيد احمد احمد القلشى

أحمد السيد عبد الرحمن المغربل

01011274604محمد عزت فؤاد الطباخ

01010473499هبه ماهر مصطفى سليمان

01099834499أمجد رجب سعفان الشاذلي

01003637286محمد سمير علي قلبة

01146494487الشيماء محمد شوقي عبد هللا نصار

01062361627آالء أمين أحمد منصور

01061907780عمرو أنور عبد العليم عبد العال

01098848753دينا محمد مدحت محمد غريب البسيوني

0482993323سلمى جمال فتوح محمد رزق



01062265585منه سعيد  حامد رمضان

0483717991محمد عصام الدين السيد باظة

01098538544إسراء مجدي سعيد أبو غزالة

01098528166أسامة سعد محمد السيد الشافعي

01022382067آالء نزيه فتحي الدسوقي

0483699655أحمد محمد عبد المنعم عياد

01096270045إسراء زكريا عبد الحكيم الشاذلي

01013343706منه هللا مجدى عبد العزيز درويش

01001409399رانيا محمد السيد زغلول

0482291403جهاد جمال محمد محمود

01018891363رقية عبد الرحمن سليمان إبراهيم

01014144420أحمد محمد توفيق شعبان محمد

01023310591اسماء جمال على جابر يونس

01009329031منن أحمد شوكت صادق جبريل

0483352773سارة محمد شفيق الفيشاوي

0482962163أحمد سامي علي الهيلي

01068223688جهاد سامي شهاب الدين دراز

01007176967مى عبد العزيز موسى عامر

01021826133داليا محمد محمد زعير

01063892749سارة يحيى عبد الونيس الشال

0482962415تقى عمر أحمد خضر

0482718251ندى عبد العزيز إبراهيم إسماعيل

01098398337أحمد عادل عبد المقصود الصاوي موسى

01090198243مصطفى نبيل عفيفى خليفة

01068747404رباب جالل عبد الحليم شرف

01112047449فريد محمد فريد بهجت

01064952455أحمد سمير فهمي السيد نصار

01018483067آية منير يوسف بقوش

01064696079أسماء سعيد رشاد أحمد شعبان

01060160313إسالم ناصر صبري بخيت محمد

01097718572سمر شاكر إبراهيم المرسي الزغبي

01010144774منيرة عبد المحسن هاشم ابو العزم

01015998549رضوى السيد محمد الفقي

01060167050أحمد جمال الدين محمد زكي علي

01002410575محمود حسين سعد غنيم

01091801870سارة حسن جمال الدين فرحات األشقر

01093239733ندى محمد عبد العزيز عجور

01099639545عتاب جمال عبد العزيز سراج

01142225073حنان سالمة أحمد عبد الرحمن البلوني

01061186232أحمد سعيد محمد عبد الرحمن حسن

010929770294روضة عبد العزيز أحمد عثمان

01025080510أسماء جمال إبراهيم رجب



01011154395رفيدة ناجي سعيد نجم

01023123305ريم عالء علي المسلوت

0482781272أسمهان عفت علي حجازي

01002305851محمد رزق نوح عالم

01064715384ريهام أحمد محمد شلبي

01098011352رانيا فتحي عبد السميع أبو الفتوح

01202038784إيمان صالح محمد بركات إبراهيم

01012342366عال إبراهيم محمود العربي

01091329717إسراء أحمد عبد الرازق دهب

01200215148إسراء إبراهيم فتحي أبو علي

01282912431أحمد محسن توفيق الضبع

01147499489محمد أشرف محمد آدم

01025625828سارة رفعت إبراهيم عبد الباقي

01004764878محمد عادل عبد الحميد الجمل

01009706148شيماء محمد محمود أحمد شاهين

01090446163هبه جمال محمد فتح هللا

01003267818محمد عبد الكريم محمد يونس

01012502832أسماء علي حسن خليفة

01000256998سلمى محمود جودة سعفان

01124330933هدير رمضان مرشدى مشعل

01098144371محمد حسن محمد أحمد إبراهيم

0482046027إسالم صبحي عبد الحليم سعد

0483797008آية أحمد رشاد إبراهيم البنا

0482995260بسمة إبراهيم علي إبراهيم جبريل

0483790471باسنت جمال حسين علي

01009472041أسماء أحمد محمد زعربان

01018830757معاذ عبد المجيد عبد الحكيم شرشر

01012574820   صبري محمد المهدي

01003243765إسالم هشام أحمد محمد عبد الجواد الحسيني

01022087676محمد عادل السيد صادق مبارك

01012342338هاجر سعيد على البسيونى على

01012395929داليا سامي محمد أبو شنب

01066844402بهاء محمد عبد المجيد القصاص

01020792972برديس جميل المرسي بديرة

01118538851عبد اآلخر مصطفى محمد عبد الواحد

01013977082آية علي موسى علي الشاعر

01096377592أروى عاطف محمد بيومي الحفناوي

01066114962هبه جمال فتحى سليم

01094478870أمنية ناجي محمد السيد دياب

0482220852هيلين نبيل إبراهيم بقطر

01093711646محمد محمد عبد الرؤف عبد التواب عامر

01099771017إسراء صالح أحمد األزرق



01090343899هاجر ابراهيم ابراهيم محمد رمضان

01099620998شادية أحمدي أحمد علي

0482174778هدير محمد محمود محمد منصور

01093784805نهى محمد سعد الصباغ

0482271222مصطفى متولى عبد الستار محمود عليوه

01020805575آية محمد أحمد النعماني

01099896846مى وجدى صالح الدين زوين

01014532970إيناس عبد هللا علي زهران

01094314267مصطفى محمود مصطفى خليل

01099254499فدوى محمد عبد البارى ناصر

01148270283أحمد سامي إبراهيم طاحون

0483793220آية محمد شلبي الكومي

01028858972منة هللا صالح عباس الزيات

01065795592محمود السيد عبد الرحيم الصياد

01149355784دعاء حامد عبد العزيز إبراهيم

01090019435فاطمة محمد سعد عبد المجيد

01066376859عبد الرحمن محمد صبحي حامد الزفزاف

01200121582مينا رءوف شفيق عبد الملك

أحمد عادل محمد سالمة

01093665852مصطفى محمد محمود محمد حرحش

01094958006عبد الرحمن أحمد عبد الحميد عبد الجواد شاهين

01062364571إيمان يونس محمد يونس

01125789973عبير فايز عبد الباسط سالمان

01091202381محمود محمد عبد الحميد العبد

01098683483محمود سعيد عبد الغفور الحفنى عمر

01004345119إسراء راشد رشدي خليفة راشد

01063687426غادة أبو زيد مهنى العليمي سليمان

01001585282عمر عبد الجواد كامل مسعود

01091200793محمد ايمن بسيونى عابدين

01142923991رحاب السيد عبد الهادي شعبان

01006398686دونا صبري عياد قسطندي

01097097849سلمى نبيل عبد السميع السيد جعفر

01000853171أحمد ياسين محمد الرفاعي

01060334143مروة عبد الغفار عمر خربوش

01024498445فيفيان فخري كامل إلياس

01069045432علياء علي محمد صادق

01002851152ماريانا فواز رشاد حنا

01092972827حامد مرسي محمد وتوت

 01000111761وئام محمود محمد محمود هيكل

01006090127محمد مرضي جابر حماد

01287675681نسيم عماد ميخائيل عبد المسيح

01003750343إبراهيم محمد إبراهيم سويلم



01025336436شيماء عوض عبد العظيم محمد الجيزاوي

012246190363حذيفة علي الشامي علي رمضان

01003701397سارة محمد سعد إبراهيم البنا

01147086023محمد السيد محمد أحمد عودة

0482363854نبراس عادل محمد الشافعى المليجى

01067154431سمية عبد السميع توفيق الهلباوي

01004696125وئام سامي عبد الحليم محمد السيد زايد

01005206006عادل حسن محمد حسن

0482274092محمد متولي علي أبو مسلم

01005768297مروة صالح رشدى عجور

01098079684محمد طلعت محمود أبو النجا

01010774766ياسمين أشرف عبد الرؤف عبد الرحمن

01006878210عمر  محمد محمود ابو الحسن

01011651544حكمت عبد المغني جابر يوسف

01010931673محمد أحمد عبد العزيز حمودة حسن

01095322597ريهام سعيد الدسوقي السيد عطية

01288560608مروه عصام مجاهد شرف الدين

01060834499محمد يوسف حامد صقر

01007064778أسماء حمدان عبد الجواد شتات

01026207454أحمد عبد المنعم سليمان جلبط

01116632487سارة إبراهيم متولي سويلم

أسماء السيد سليمان يوسف

01011191801أحمد يحيى أحمد قابيل

01090049671أحمد رأفت عبد المنعم ندا

01063568500مروة أمين فهيم االمام

01021085238محمد شوقي عباس غانم

01002015512نهى عزت محمد حسين

01094228005إيمان طارق عبد المطلب القلشي بسيوني

01006802859مها محمد مبروك هالل

01092568893إلهام عبد العظيم عبد الرحيم الدمنهوري

01020636116سارة عصام السيد محمود جادو زيان

01066854749عبد الرحمن صالح الدين محمد عبد الغني جلهوم

01027928322وحيد طارق محمد الشافعي

01062595795عال سعد محمد علي صقر

010602027642أحمد سامي عبد الرازق العبد

01098079864فيبي ميخائيل لطفي سيدهم

01000288502محمد عبد هللا عبد المنعم الباجوري

01097474674سارة جمال محمد حشيش

01066460341محمد أحمد محمد إبراهيم قابيل

01146730700رشا عاطف محمد شكري محمود

01024922160والء أسامة عبد المحسن عبد القادر عتمان

01062027555نهلة هشام مصطفى الميهى



01099545111دعاء سمير زيدان محمد زيدان

01093912872سحر ربيع حامد محمد إمام

01069660855عبد الحليم هاشم عبد الحليم سيد احمد

01226685090شيماء صبحي أحمد حسن الدميري

01220516332بنامين منير مسيحة كيرلس

01060515922محمد شوقي علي محمد ضريفة

01118468748محمد بهجات عبد المنعم عيسى

01060116737أحمد فايز مأمون عبد الصمد شبل

إسالم مجدي فوزي خالف

01127970932محمد عبد المؤمن فتح هللا  الشرقاوي



العنوان

 شارع وليد محمود8/ منوفيه/قويسنا 

 شارع صالح سالم3/ منوفيه /الباجور 

منوفيه/ مناوهله / الباجور 

كفر رماح/ منوف

منوفيه/ هورين/ بركة السبع 

طمالى/ منوف 

منوفيه/طنبشا / بركة السبع 

 شارع صبرى ابو علم3/ شبين الكوم 

منوفيه/ شبين الكوم 

منوفيه/ شبين الكوم 

كفر الشيخ خليل / شبين الكوم 

 شارع السوق8/ منوفيه/قويسنا 

 شارع الباجورى 62/ قويسنا

سرسنا / الشهداء 

شارع طريق النصر / بركة السبع شرق

منوفيه/ الحامول/ سرس الليان 

 شارع الغريب21/ منوفيه / الباجور

منوفيه/ الحامول/ سرس الليان 

منوفيه/ تال /طبلوها 

 شارع ابو زيد شحاته المتفرع من الطريق الزراعى 15/ قويسنا 

منوفيه/ قويسنا 

شارع ابو الخير / ميدان شرف / شبين الكوم 

منوفيه/ كمشوش / منوف 

منوفيه/ تال 

منوفيه/الروضه / بركة السبع 

شارع مسعد/ منوفيه/ تال 

منوفيه/ بركة السبع 

منوفيه/برهيم / منوف 

منوفيه/ ام خنان / قويسنا 

شارع عاصم حما/ شبين الكوم 

المنتزه/ االسكندريه 

البر الشرقلى / منوفيه / شبين الكوم 

شارع البيطار / عزبة السلخانه القديمه / منوف 

برج حجازى شارع يس عبد الغفار / شبين الكوم 

 شارع طلعت حرب130/ البر الشرقى / شبين الكوم 

شارع محمد بدر  / بركة السبع شرق

كفر هورين/ بركة السبع 

منوفيه/ شبين الكوم/  الماى 

شارع احمد عرابى/ سرس الليان 



كفر الدوار/ البحيره 

منوفيه/ اشمون / سمادون 

منوفيه/ اشمون / سمادون 

 شارع الشهيد مصطفى درويش4/ تال / بمم 

منوفيه/ تال / بابل 

منوفيه/ دناصور / الشهداء 

شنتنا الحجر/ بركة السبع 

كفر رماح/ منوف

منوفيه/طنبشا / بركة السبع 

 شاترع شعيب 9/ منوف

برج الفردوس/ شارع الجالء البحرى / شبين الكوم 

شارع حتحوت/ شبين الكوم 

ميت فارس/ بركة السبع 

شارع الجحش/ قويسنا منوفيه 

الحامول/ منوف 

مليج/ شبين الكوم 

شارع كامل عتمان / شبين الكوم 

سرسموس/ الشهداء 

جريس/ منوفيه / اشمون 

منوفيه/ منوف 

طوخ طنبشا/ بركة السبع 

بحر سيف/ شبين الكوم 

منيل عروس / منوفيه / اشمون 

الطريق السريع عمارة االوقاف/ قويسنا 

 شارع متولى الشعراوى11/ قويسنا 

شارع رزق سالمه امام مدرسة بهجت

كفر الخضره/ الباجور 

شبين الكوم / مليج 

قويسنا ميت ابو شيخه

اول السالم ارض ابو دجله/ القاهره 

كفر الشيخ ابراهيم/ قويسنا 

سنتريس/ منوفيه /اشمون 

 شارع المدارس الغربى 11منوفيه /قويسنا 

منوفيه/ كمشيش / تال 

ميت الكرام منوفيه/ تال

منوفيه/ بركة السبع 

مليج اول البلد/ شبين الكوم 

الفرعونيه / اشمون 

منوفيه/ زرقان / تال 

منوفيه/ كفر ربيع / تال 

منوفيه/ سنتريس / اشمون 

كفر ابنهس/ قويسنا 



شبين الكوم الراهب

تقاطع ابراهيم/*  شارع الشيخ 16/ قويسنا 

البتانون / شبين الكوم 

 شارع عبد القوى40/ الشهداء 

منوفيه/الروضه / بركة السبع 

شارع صالح الدين / اشمون 

شارع االسكندريه/ دار السالم / القاهره 

منوفيه/ ام خنان / قويسنا 

منوفيه/زوير / شبين الكوم 

الخور منوفيه/ اشمون 

بركة السبع/ ميت فارس 

اشمون منوفيه

منوفيه/كفر عشما / الشهداء 

منوفيه/كفر عشما / الشهداء 

بجيرم منوفيه/ قويسنا 

منوفيه/ زنارة / تال 

منوفيه/الشهداء / ميت شهاله 

 ساقيه ابو شعره48/ منوفيه /اشمون 

منوفيه/ شبين الكوم 

الغورى / بركة السبع 

15  شقه 2شارع الزراعيين عماره / شبين الكوم 

منوفيه/ بركة السبع غرب 

شارع مسجد الرحمه/ البتانون 

شارع احمد عبد العزيز/ تال 

منوفيه/طنبشا / بركة السبع 

منوفيه/ مدينة السادات 

منوفيه/ سمادون / اشمون 

 شارع الجالء14/ منوف 

شارع الشهيد حما / البر الشرق /  شبين الكوم 

منوفيه/بمم / تال 

كفر طبلوها / تال 

شارع الشيخ فؤاد/ تال 

منوفيه/ منطقة الشرقى / منوف 

شارع بورسعيد/ تال 

10شارع / الباجور 

اجهور الرمل/ قويسنا 

شارع جمال عبد الناصر بجوار كلية الهندسه/ شبين الكوم 

مليج / شبين الكوم 

الماى /شبين الكوم 

 شارع احمد ماهر11/ قويسنا 

شارع عياده بجوار المحكمه/ منوف 

منوفيه/ اشمون 



سدود / منوف 

شارع بورسعيد/ اشمون 

الكوم االحمر / منوف 

منوفيه/شبين الكوم 

دراجيل/ الشهداء 

طوخ طنبشا/ بركة السبع 

شارع بورسعيد/ قويسنا 

شنوان/ شبين الكوم 

منوفيه/ ام خنان / قويسنا 

الماى/ شبين الكوم 

شالرع السادات/ سبك الضحاك / الباجور 

شوشاى/ اشمون 

الماى/ شبين الكوم 

طريق سروهيت/ سرس الليان 

 شارع حتحوت المتفرع من الجالء البحرى 18/ شبين الكوم

منوفيه/اشمون 

منوفيه/ ميت الكرام / تال 

كفر طبلوها / تال 

ميت موسى/ شبين الكوم 

مليج/ شبين الكوم 

منوفيه/اشمون 

كفر ابشيش/ قويسنا 

البر الشرقى /  شبين الكوم 

شارع القلعه/ تال 

شارع البر الغربى 32

32فيال / السادات 

شارع الجحش/ قويسنا 

شارع بيومى / قويسنا 

سالمون قبلى / الشهداء 

منوفيه/ قويسنا البلد

 شارع محمد محسن10/ اشمون 

طوخ طنبشا/ بركة السبع 

شارع بورسعيد/ تال 

مليج/شبين الكوم 

منوفيه/الشهداء 

مصطاى/ قويسنا 

شنشور/ اشمون 

 شارع الجمهوريه26/ سروهيت / منوف 

منوفيه /الباجور 

منوفيه/شبين الكوم 

منوفيه /بركة السبع 



شبين الكوم 

منوفيه/ زنارة / تال 

شارع الباز/ قويسنا 

البتانون / شبين الكوم 

شارع مسجد المهاجرين/ شبين الكوم 

منوفيه/ سدود / منوف 

 شارع عباده بجوار المحكمه12/ منوف 

مريوطيه/ الجيزه 

منوفيه/ مليج/ شبين الكوم 

منوفيه/ الراهب/ شبين الكوم 

البر الشرقى / شبين الكوم 

منوفيه/ شارع الشهداء امام مجلس المدينه

منوفيه/ شنوان / شارع البحر 

منوفيه/ كفر جنزور / تال 

سرسالليان الناحيه الشرقيه

بركة السبع/  جنزور

بجوار المعهد الدينى / تتا / منوف 

منوفيه/ ام خنان / قويسنا 

بركة السبع/ الدبايبه 

بخاتى / شبين الكوم 

جنزور/ بركة السبع 

كفر السوالميه/ الشهداء

سالمون بحرى/ الشهداء

شنشور/ اشمون 

بخاتى / شبين الكوم 

منوفيه/ اشمون 

منوفيه/ بركة السبع 

منوفيه/ الشهداء 

ميت خلف/ شبين الكوم 

منوفيه/ بركة السبع 

طوخ طنبشا/ بركة السبع 

كفر سرسموس/ الشهداء

منوفيه/ شبين الكوم

منوفيه/شبين الكوم 

شبين الكوم/ شنوان 

البر الشرقى / شبين الكوم 

شارع السعادة المتفرغ من شارع الجالء/ الباجور 

سروهيت/ منوف

كفر السوالميه/ الشهداء 

ميت مسعود/ شبين الكوم 

البر الشرقى / شبين الكوم 

 شا رع االدارة التعليميه4/ الباجور 



ابشادى/ الشهداء 

كفر طبلوها / تال 

كفر السوالميه/ الشهداء 

منوفيه/اشمون /شما 

شارع الورش/ اخر الكوبرى العلوى / شبين الكوم 

شارع احمد حسنى / قويسنا 

منوفيه/ ام خنان / قويسنا 

ميت الموز/ شبين الكوم 

طريق ميت خاقان/ شبين الكوم 

بجيرم منوفيه/ قويسنا 

طوخ دلكا/ تال 

شارع احمد عرابى/ شبين الكوم 

شارع عبد المنعم رياض/ بركة السبع 

الباجور / زاوية جروان 

منوفيه/الروضه / بركة السبع 

منوفيه/الشهداء / ميت شهاله 

منوفيه/الروضه / بركة السبع 

كفر زرقان/ تال 

 شارع الحامديه طريق الماى الجديد10/ شبين الكوم 

بخاتى / شبين الكوم 

كفر زين الدين/ قويسنا 

شارع ضياء/ الماى 

شارع هندسة الرى/ تال 

منوفيه/ بركة السبع 

منوفيه/ تال 

مليج/ شبين الكوم 

ارض ملهط/ منوف 

منوفيه/شبين الكوم 

كفر عليم/ بركة السبع 

عزبة صالح/  اشمون 

سلكا/ شبين الكوم 

منشأة سلطان / منوف 

الباجور/ تلوانه 

شرق/ بركة السبع 

قرية كفر ابو رقبه/ اشمون 

شبين الكوم/ شنوان 

منوفيه /بركة السبع 

شارع الجيش/ الباجور 

ميت خلف/ شبين الكوم 

21شبين الكوم االسكان التعاونى عماره

سدود/ منوف 

منوفيه/ شبين الكوم 



بابل/ تال 

ميت سراج/ قويسنا 

شارع طلعت حرب/ البر الشرقى / شبين الكوم 

الشهداء / ميت شهاله 

شبين الكوم / مليج 

شارع الشيخ محمد سيباويه/ منوفيه / قويسنا 

منويه/ الشهداء / سرسنا 

سكة العمارة/ سرس الليان 

شبين الكوم / مليج 

 شارع صبرى ابو علم12/ شبين الكوم 

منوفيه/اشمون /شما 

شارع القلعه/ منوفيه / تال 

 شارع جمال عبد الناصر 33/ شبين الكوم 

منوفيه/ الباجور / كفر الباجور 

زاوية الناعورة/ الشهداء 

البر الشرقى / شبين الكوم 

الماى / شبين الكوم 

 شارع خليفه7/ امتدا د شارع طلعت حرب / شبين الكوم 

شارع حسن على رزق/ كفر المصيلحه / شبين الكوم 

شارع المؤسسه/  بركة السبع غرب 

منوفيه/ بركة السبع 

كفر طنبدى / شبين الكوم 

كفر حجازى / الشهداء 

منوفيه/ الشهداء 

شارع بورسعيد/ بركة السبع شرق  

شبرا خلفون/ شبين الكوم 

كفر عليم/ بركة السبع 

 شارع كلية البنات18/ مدينة نصر اول 

شارع صالح ابو الخير8/ شارع الجالء البحرى / شبين الكوم 

شبين الكوم / كفر البتانون 

 شارع صبرى ابو علم 82/شبين الكوم 

ابراج بانوراما النيل/ البر الشرقى / شبين الكوم 

 شارع حسين مطاوع3/ كفر المصيلحه 

3 شقه 1عمارات االوقاف الجديده عمارة / شبين الكوم 

 شارع حتحوت امام كنيسة المطرانيه 39/ شبين الكوم 

منوفيه/ الشهداء 

شارع رضا عبد العال المتفرع من شارع االمين/ شبين الكوم 

شارع سيدى حسن/ مليج

شارع سليمان عامر/ بركة السبع شرق  

 شارع الفقى 1/ منوف 

اسيوط/ مركز القوصيه 

ترعة البتانونيه/ تال 



 المنطقة التاسعه1ق/ منوفيه/ مدينة السادات 

كفر حمام/ تال 

شارع طريق بابل/ تال 

الشهداء/ شمياطس 

شبين الكوم/ البتانون 

شبين الكوم / كفر البتانون 

منوفيه/ قويسنا 

منوفيه/ شبين الكوم 

خلف الوحدة البيطريه/ مليج 

 شارع الجالء14/ الباجور 

شبين الكوم/ ميت خاقان 

شارع المحطه/ سرس الليان 

 شارع حجازى المتفرغ من شارع الجالء البحرى 19/ شبين الكوم 

شبين الكوم/ مليج

شبين الكوم/ الراهب 

الدبايبه/ بركة السبع 

طوخ طنبشا/ بركة السبع 

البر الشرقى/ شبين الكوم 

البر الشرقى/ شبين الكوم 

كفر الجالبطه/ الشهداء

ميت موسى / شبين الكوم 

الشهداء/ بشاى 

 شارع البرجى متفرع من شارع صبرى ابو علم 23/ شبين الكوم 

شنوان/ شبين الكوم 

منوفيه/ قويسنا 

الحامول / منوف 

شبين الكوم شارع ابو الغار المتفرع من حمدى ابو اليزيد

منوفيه/ بركة السبع 

منوفيه/ الشهداء 

اشمون/ شوشاء 

منوفيه/طنبشا / بركة السبع 

بجوار كلية الهندسه/ شبين الكوم 

كفر مناوهله/ الباجور 

بركة السبع/ قرية ميت ام صالح 

شارع الميهى / تال 

حارة زكريا/ شارع صبرى ابو علم / شبين الكوم 

 شارع احمد القداح6/النزهه الجديدة / القاهره 

منوفيه/ الباجور 

منوفيه/ بركة السبع 

شبين الكوم شارع عمرو بن العاص المتفرع من شارع الجالء البحرى 

منوفيه/طنبشا / بركة السبع 

شبين الكوم شارع الميهى الحى الغربى



شبرا باص/  شبين الكوم 

بركة السبع غرب

منوفيه/ شبين الكوم 

بركة السبع/ شنتنا الحجر 

فيشا الصغرى/ الباجور 

بركة السبع شرق شارع مدرسة البنات 

ميت القصرى / قويسنا 

كوم حماده/ البحيره 

اشمون/ شنشور 


