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 الإمام موقعال الساحة الإدارة

 سامح محمد عبد القادر النهضة –ميدان الهلال  إسماعيل حجي السلام

 بلال عبدالجواد عطية النهضة –مساكن اسبيكو  عمرو بن العاص السلام

 السلام
الرحمن علم 

 القرآن
 حسام عبد القادر محمد مساكن القاهرة أولي

 أحمد أنور عبد الحميد أمام مسجد نور الإسلام حدائق السادات السلام

 رمضان محمود عبدالمنعم 2إسكندرية مساكن  التوحيد السلام

 صالح عليأحمد ممدوح  مدينة قباء –مسجد قباء  قباء السلام

 الوطنية السلام
شارع العشرين منشية السد 

 العالي
 زناتي محمد محمد زناتي

 العاليمنشية السد  الحق السلام
إسماعيل أبو المعاطي نور 

 الدين

 الشهداء السلام
السد  –أمام مزلقان كوفرتينا 

 العالي
 محمد رجب عبداللطيف

 المهدي السلام
شارع الأربعين منشية السد 

 العالي

حسن مصطفى محمود 

 محمد

 طلعت علي عسران ش الاربعين السد العالي النور السلام

 أسامة موسى عبد هللا م التجاريين الحرفيين الهدى والنور السلام

 الكبير السلام
مدينة الحرفين أمام موقف 

 الأتوبيس
 احمد حمدي عبد الهادي



 الإمام موقعال الساحة الإدارة

 خالد حامد عبدالباقي مساكن المحمودية القديمة المحمودية السلام

 مساكن القاهرة الطاهرة السلام
منتصف محمود عبد 

 المهيمن

 أحمد فتحي السخاوي المحمودية الجديدة عباد الرحمن السلام

 حمدى خلف محمد الحرفيينميدان  الكبير السلام

 السيدأحمد عبدالعال محمد ش. مسجد الإسلام قباء الإسلام السلام

 سيد المرسلين السلام
النزهة  50من ش.   20ش. 

 الجديدة
 محمد سبع محمدى سبع

 يونس محمد يونس محمد العالىمنشية السد  20ش. فاطمة الزهراء السلام

 عمرو عواجة أحمد م. القاهرة أول الشارع الجديد بديع الرحمن السلام

 خالد عبدالسلام رجب م. الوادى الجديد المنعم السلام

 جابر عبدالمقصود عفيفي خلف مصر الحجاز/ ش الحجاز أبوزهرة النزهه

 أبوبكر الصديق النزهه
ميدان سانت فاتيما/بجوار 

 قسم النزهه
 محمد السيد عبد العظيم

 نادى الغابة النزهه
ش محمد شفيق/ 

 بجوارمستشفى الدعاه
 محسن السيد حسن

 الصديق النزهه
زكريا خليل/ مساكن ش سيد 

 الشيراتون
 محمد سيد محمود أحمد

 الفاروق النزهه
مساكن صقر قريش/ مساكن 

 الشيراتون
 أسامة محمد هاشم النوري

 عثمان بن عفان النزهه
سور الكلية الحربية / آخر مترو 

 الميرغنى
 محمد بكرمحمد حمدي 



 الإمام موقعال الساحة الإدارة

 التوحيد النزهه

مساكن 

الحربى/المدينة 81مصنع

 السكنية /الهايكستب

 منصور محمد السيد عوض

 الصحابة النزهه
خلف سوق القنال الدولى/ 

 شارع جسر السويس
 صبحي محمد محروس

 العريفى النزهه
الجديدة / بجوار أول النزهة 

 محطة الغاز الطبيعى

 حمد سليم محمدأ

 أحمدأحمد

 جاسم المرزوقى النزهه
شارع المدينة /خلف بى تك / 

 النزهة الجديدة

أحمد عبدالحميد علي 

 بيومي

 عباد الرحمن النزهه
شارع عباد الرحمن/ خلف 

 شيراتونالمعهد/ مساكن 
 الحسن محمد رشدي

 ينشاكر ال النزهه
شارع عبدالعزيز فهمى/ من 

 ميدان هليوبوليس

أحمد الشوربجي أحمد 

 متولي

 حمادة جابر قناوي سعد ميدانالحجاز يوسف الصحابي النزهة

 السيدة زينب
شباب مركز 

 حدائق زينهم
 عصمت عيسى سليمان مركز شباب زينهم

 خاتم المرسلين منشأة ناصر
طريق الاوتوستراد امام محطة 

 الكوتش
 ابراهيم محمد رمضان احمد

 الرحمن منشأة ناصر
المساكن ش الكباري بجوار 

 نادى شباب منشأة ناصر
 احمد عطية احمد غمرى

 عباد الرحمن منشأة ناصر
مساكن سوزان مبارك بجوار 

 مجمع المدارس

عبد الجواد عبدالبصير 

 منصور

 محمد محروس علي بخيت ميدان الحصري م سوزان الحصري الاهلي منشأة ناصر

 موبيكو للبترول البساتين
صقر قريش بجوار مستشفى 

 اليوم الواحد
 اشرف بيومي سلامة

 نادي أمين مصري عمارات رئاسة الجمهورية مدينة الوحدة البساتين



 الإمام موقعال الساحة الإدارة

 عبد هللا طاهر محمد ش أحمد زكى زين العابدين البساتين

 حامد نصر فايدة كامل الصديقأبو بكر  البساتين

 أشرف سلامة بيومي ش أبو بريك عزبة فهمي النصر البساتين

 حماده عبد اللطيف إبراهيم نهاية ش فايدة كامل أنوار النصر البساتين

 رمضان فهمي عبد النبي سلطانالشارع الجديد بيرأم  مهوس البساتين

 البساتين
على بن أبى 

 طالب
 حسن أحمد محمدعلي عزبة الورد

 دار الفائزين البساتين
اللاسلكي خلف محطة بنزين 

 قالتكس
 محمد عبد العظيم محمد

 بير ام سلطانش محمد سعيد  التنعيم البساتين
شوقي عبد الناصر عبد 

 العزيز

 الرحمن البساتين
مدخل مدينة المعراج على 

 الطريق الدائري
 رأفت السيد عبد النعيم

 خليفة قرني ش مزرعة البط أبو القاسم البساتين

 محمد السيد أحمد حسانين النصر ترب اليهودعزبة  الهدى البساتين

 احمد محمد سليم عطوة المعادى 300ش  التوحيد البساتين

 رمضان فرغلى ابراهيم صقر قريش 306ش  صقر قريش البساتين

 راحمد عبد الهادى زهي ش النصرالمعادى الجديدة الصباح البساتين

 احمد على زايد اسماعيل ش الجزائرالمعادى الجديدة الفاتح عمرو البساتين



 الإمام موقعال الساحة الإدارة

 محمد محمد بدر قمحاوى مساكن صقر قريش السلام اوية ز  البساتين

 البساتين
مركز شباب 

 المعادى
 ناصر محمد مسلم سالم ش الجزائر

 البساتين
مركز شباب 

 البساتين
 احمد محمد شبايك ش الجزائر

 محمد عادل المساكن الكويتية ابو بكر الصديق البساتين

 المساكن الكويتية الجمعية الشرعية البساتين
الرحمن حمدى عبد عبد 

 التواب

 محمد صديق حسن عثمان عزبة دسوقى البساتين السلام البساتين

 على محمود مسعود ش على عبد العزيز قباء البساتين

 غانم السعيد محمد غانم المساكن الكندية الرحمة البساتين

 اللاسلكيش  دائر الفائزين البساتين
محمد عبد العظيم محمد 

 منصور

 هلال أبو غزالة المعادى 306ش  الهدى البساتين

 الاتوستيراد القدس البساتين
عبدالرحمن الشحات 

 عبدالرحمن

 حسن البنا محمد بجوار اليوم الواحد 503ش  القادة البساتين

 على على عمر جويلى ش احمد زكى الهدى المحمدى البساتين

 ه الحقيصح شمال شرق
محطة عزبة  شارع بورسعيد

 مكاوي
 محمدمحمد عبدالحميد 

 صبحي علي عطية خلف الجنينة حدائق القبةأرض  التوبة شمال شرق



 الإمام موقعال الساحة الإدارة

 العتيق شمال شرق
الوايلي شارع الخليج المصري

 الكبير
 محمد فؤاد حسين

 نصر الإسلام شمال شرق
لاجهوري من مصر شارع ا

 والسودان
 علي غاليأحمد السيد 

 علي محمد علي أبو العزم ميدان دير الملاك حدائق القبة التقوى شمال شرق

 ينالمردي شمال شرق
بجوار  المصري خليجسيد ال

 مصنع المارديني

سيد محمد محمد 

 عبدالحليم

 الصبر شمال شرق
ش كمال الدين عثمان ترعة 

 القبة
 السيد عمرمحمد سعيد 

 ش أحمد شفيق حدائق القبة أبو بكر الصديق شمال شرق
إيهاب مجدي 

 محمدعبدالفتاح

 ش الخليج المصري الويلي عمر بن الخطاب شمال شرق
صالح محمد منصور 

 المنشاوي

 شمال شرق
الرحمن ) ش 

 غراب(
 عبدالباسط محمد عمارة العهدش ولي 

 شمال شرق
التقوى 

 القفاصيين
 محمد عبدالتواب ش ترعة الجبل دير الملاك

 شمال شرق
علي ابن أبي 

 طالب

نادي مصر حلوان ش محمد 

 صالح
 احمد رضوان زيدان

 السيدحمدي السيد الأولالتجمع  دار الرحمن القاهرة الجديدة

 عاطف محمد نبوي الخامس بجوار البنزينة عباد الرحمن القاهرة الجديدة

 احمد مختار سليمان التجمع الأول شوقي المتيني القاهرة الجديدة

 القاهرة الجديدة
الرحمن الشباب 

 الجنوبي
 ابراهيم محمود محمود التجمع الأول

 محمود محمد السيد التجمع الأول ال حمزة القاهرة الجديدة



 الإمام موقعال الساحة الإدارة

 وجيه عبدالحميد محمد القطامية الزلزال عمر بن الخطاب القاهرة الجديدة

 علاء أبوالحمد حامد القطامية مساكن النور القاهرة الجديدة

 حسين عبدالحميد محمد التجمع الأول نور الفؤاد القاهرة الجديدة

 الفيلصبحي  أشرف التجمع الخامس القدس القاهرة الجديدة

 السيد محمد السيد الرحاب طلعت مصطفي الجديدةالقاهرة 

 محمد مبروك خليل التجمع الأول الرحمن ال ياسين القاهرة الجديدة

 عبدهللا عبدالحميد عبد هللا التجمع الخامس المحكمة الحمد القاهرة الجديدة

 ربيع سعد عبدالعظيم التجمع الأول الرحمة الجديدةالقاهرة 

 هيبة عبدالغفار هيبة التجمع الثالث الايمان القاهرة الجديدة

 جمال احمد محمد محمد التجمع الثالث الوهاب القاهرة الجديدة

 القاهرة الجديدة
الصحابة 

 السويدي
 احمدحسينرمضان  التجمع الثالث

 عوض هلال السعيد التجمع الخامس المهند القاهرة الجديدة

 مدحت رمضان عبدالصبور الرحاب احمد عفيفي القاهرة الجديدة

 حماده نصر امين التجمع الخامس فاطمة الشربتلي القاهرة الجديدة

 سلطان سعيد عبدهللا الرحاب الهداية القاهرة الجديدة



 الإمام موقعال الساحة الإدارة

 عماد مالك عمر الرحاب الحديقة الكبيرة القاهرة الجديدة

 احمد الشحات محمدي الرحاب عثمان بن عفان القاهرة الجديدة

 مدينتي ساحة الخيمة القاهرة الجديدة
احمد عبد الوهاب عبد 

 المطلب

 مصطفى احمد عبد ربه مدينتي خالد بن الوليد القاهرة الجديدة

 محمد فتحي موسى مرزوق مدينتي التقوى القاهرة الجديدة

 القاهرة الجديدة
سعد بن ابي 

 وقاص
 محمد ابراهيم حسني مدينتي

 علي الممتلئ غرب
باب –شارع كامل صدقي 

 الشعرية

بشير إبراهيم الدسوقي 

 المحلاوي

 عادل السيد عبدالسلام أمام قصر عابدين عابدين غرب

 أمهات المؤمنين غرب
شارع يوسف وهبة من شارع 

 رمسيس
 عادل عبدالفتاح موسى

 رمضان محمد عبد الغفار ش بور سعيد امام مستشفي الخلوتي غرب

 أحمد محمد السيد محمد شارع العزيز باهلل العزيز باهلل شرق

 مركز شباب سراي القبة سراي القبة شرق
الفتاح جمال الدين عبد 

 حسن

 محمد عبدالغفار أحمد الزيتون –شارع نهاد صبري  نهاد صبري شرق

 شرق
مركز شاب 

 السواح

ش ترعة الإسماعلية مع أول 

 الكابلات
 ابراهيم سعد صوفي

 نوارهالسيد عبده رجب  الزيتون –أسفل كوبري سنان  نور الإيمان شرق



 الإمام موقعال الساحة الإدارة

 محسن سباعي متولي مساكن السعودية قباء شرق

 عمرو عادل عبد الستار تقاطع ش السباق مع الحجاز الخلفاء الراشدين شرق

 محمود علي عبدالسلام ش على الروبي ـ روكسي عثمان بن عفان شرق

 امام مستشفى منشية البكري كاظم أغا شرق
محمد احمد احمد عوض 

 هللا

 ياسر رجب يوسف عبيد أرض المكسك الزيتون الرحمن شرق

 الأميرية الهواري شرق
عبد العزيز مرزوق 

 عيدالعزيز

 فاروق  يحيى عبد الحميد الجديدةش بيروت ـ مصر  حفيظة الألفي شرق

 النور للمكفوفين شرق
ش ترعة الجبل ـ مساكن 

 الأميرية
 محمد صلاح أحمد محمود

 علي عبد اللطيف علي ش السواح مساكن الأميرية النصر شرق

 صالح رويس أحمد ك 4,5اسكان ضباط  ش القدس الشريف شرق

 اسامة عبد الرازق محمد ش عمر المختار  اميرية الرحمة المهداة شرق

 هاني محمد عباس ش النادي مايو 15نادي  مايو 15

 محمد احمد فريد 1مجاورة  النور المحمدي مايو 15

 طلال محمد احمد 2مجاورة  التوحيد مايو 15

 محمد فاروق عبد الوارث 3مجاورة الرئيسي مايو 15



 الإمام موقعال الساحة الإدارة

 علي مؤمن عبد الرحمن 4مجاورة  الرحمن الرحيم مايو 15

 محمد حسن ابراهيم 7مجاورة  قباء مايو 15

 مصطفي حامد اسماعيل 9مجاورة  نور الاسلام مايو 15

 شكري شوقي محمد 9مجاورة  9 الرحمن مايو 15

 السعدانيأحمد محمد  10مجاورة  طارق بن زياد مايو 15

 طارق محمد محمود 13مجاورة  6الرحمن  مايو 15

 محمود عبدهللا محمد 12مجاورة  التقوى مايو 15

 أشرف جمعة محمد 13مجاورة  13الرحمن  مايو 15

 حسن سعيد احمد 14مجاورة  عباد الرحمن مايو 15

 سليم صابر محمد 15مجاورة  الاخلاص مايو 15

 خالد  عبدالتواب ابراهيم 17مجاورة الرحمة مايو 15

 محمد خليل إبراهيم 18مجاورة  التوبة مايو 15

 طلال السيد محمد 20مجاورة  الرحمة المهداة مايو 15

 حازم محمد حنفي 21مجاورة  النور مايو 15

 عبدالروؤف الدسوقي 25مجاورة  الكوثر مايو 15



 الإمام موقعال الساحة الإدارة

 جمال رياض محمد 27مجاورة  النور مايو 15

 نبيل السيد هلال 28مجاورة  الرضوان مايو 15

 عادل عبد العزيز أحمد نوح 31مجاورة  عباد الرحمن مايو 15

 فتحي أحمد متولى احمد 32مجاورة  زمزم مايو 15

 حسن محمد حسن 34مجاورة الشروق مايو 15

 34مجاورة  جمعية الوصال مايو 15
ماهر عبد الفتاح  عبد 

 اللطيف

 محمد عز الدين عبد المجيد 36مجاورة  تبارك مايو 15

 مايو 15
عبد هللا بن 

 مسعود
 الغزالي عيدغزالي محمد الامتداد 6مجاور 

 7مجاورة  الشهيد اسلام مايو 15
عبد هللا رمضان عبد 

 المطلب

 صلاح عبد الحي الصادق 14مجاورة  الصحاب مايو 15

 محمد عبد العظيم محمد التبين مركز شباب التبين مايو 15

 احمد رمضان عبدالخالق البحر ساحة تبين البلد مايو 15

 احمد عبد اللطيف ناجي 11مجاورة  التوحيد مايو 15

 مايو 15
مركز شباب الحكر 

 البحري
 علاء جمال زكريا الحكر البحري

 الحكر البحري الشيخ محفوظ مايو 15
يد شيبة أيمن عبد الرش

 الحمد



 الإمام موقعال الساحة الإدارة

 عماد محمد سيد مرسي أمام دار مناسبات البركة بركة الحاج البركة

 البركة

عباد 

)الباشا الرحمن

 الكبير(

 احمدحسن احمد حسن شارع حافظ إبراهيم كفر الباشا

 بن عمرو عقاعالق البركة
محطة البطاريات شارع 

 المؤسسة
 أحمد عبدالعال عبدالقادر

 الجبلاوي رعبي البركة
ش الشيخ عبيد ع النخل 

 الشرقية
 ابراهيم محمد عطا

 النور المحمدي البركة
مدينة الهدى كفر ابو صير 

 الغربي

عبدالرحمن أبوزيد 

 عبدالرحمن

 محسن محمد عبدالفتاح شارع البترول مدينة الصفا حسن الأباصيري البركة

 صابر حسن محمد أرض الملعب كفر الشرف الإمام الحسن البركة

 ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم مؤسسة الزكاة السلام أبوحوشان البركة

 حمادة عبدالراضي سليمان العصارة الجديدة الحسن البركة

 عراقي محمود سيد  مجد الاسلام البركة

 العروبة البركة
محطة العقباوي من شارع 

 المؤسسة

محمد عبدالرحيم السيد 

 إمام

 مساكن عثمان عزبة النخل السلام البركة
رجب محمد أحمد 

 عبدالسلام

 محمد عبد الغني محمد كفر الشرفا الشرقي 7ك الهداية البركة

 حسام صلاح عزت شارع الرشاح كفر أبوصير العرب البركة

 مسعد محمود احمد عزبة كمال رمزي ناصر احمد شرف البركة



 الإمام موقعال الساحة الإدارة

 احمد حسن أحمد حسن كفر الباشا الشرقي عباد الرحمن البركة

 خالد راشدان كامل عزبة كمال رمزي مجمع التوحيد البركة

 احمد ابراهيم عبد التواب مؤسسة الزكاة صوابي البلركة

 رضا محمد يوسف أرض ابو رجيلة الصحابة البركة

 محمود جلال قطب الرزازين سيجال الامام علي البركة

 البركة
حمزة بن عبد 

 المطلب
 من عبد هللا رفاعي

محمود محمد احمد ابو 

 السعود

 عز الدين كمال الدين اخر شارع محمد نجيب  المرج ال عمران البركة

 ابرهيم المدبولي محمد كفر الباشا الامام علي البركة

 زاوية  بدر البركة
كشري ابو مدينةالصفا بجور 

 عمار
 محمد شعبان عبد الرؤف

 علي جابر علي شرفاأرض الملعب كفر  الأشراف البركة

 محمد اسماعيل السيد عامر م اسبيكو الموقف القديم الرحمن المقطم

 احمد محمد احمد حسن 9المفارق / ش الرياض المقطم

 طارق فتحى مصطقى الجيزةمساكن  القاروق المقطم

 محمد عبد المحسن ابراهيم مساكن النصر 9ش مستورة المقطم

 الصفا المقطم
مساكن الكهرباء خلف كوك 

 دور
 عثمان احمد عثمان



 الإمام موقعال الساحة الإدارة

 الثريا المقطم
ش محمد محمود الجامعة 

 الحديثة
 محمود سامى محمود

 احمد ابراهيم محمد حسن بجوار الجامعة الحديثة 2الحكمة  المقطم

 خالد عطية الدهشورى صبحى حسين الرحمن المقطم

 عبد الرحمن جمعه شلش ش المشير احمد اسماعيل الايمان والتقوى المقطم

 هانى محمد عبد اللطيف الحى الرابع الهضبة الوسطى آل قورة المقطم

 ميدان النافورة المقطم المقطم
السعيد مسعد السعيد 

 احمد

 9من ش  52ش  بلال بن رباح المقطم
محمد محمود يوسف 

 جنيدى

 الحمد المقطم
المركز القومى خلف 

 للامتحانات

عبد الرحمن عبد القتاح 

 محمد

 امير محمد ابو الحمد 9مدينة التجاريين من ش  الايمان المقطم

 احمد محمود محمد حى الاسمرات الاسمرات المقطم

 وائل محمد عبد الكريم للتأمينخلف نادى الشرق  زمزم المقطم

 ش كريم بنونه منطقه س انور طه المقطم
محمد عبد الكريم محمد 

 مراد

 حاتم حسين السيد الابحر ميدان النافورة حراء المقطم

 إبراهيمحمادة عبد العزيز  الشرابية اليقين شمال

 محمد عطية رجب الشرابية عمربن الخطاب شمال



 الإمام موقعال الساحة الإدارة

 رشيدصابر عبد الرحيم الشرابية صهيب الرومي شمال

 ربيع محمد عبد الشكور الشرابية الجهاد شمال

 محمد جمال ابراهيم الشرابية الصحابة شمال

 شمال
التوبة ش ترعة 

 الجلاد
 ابو المجد خليفة ابو المجد الشرابية

 شمال
العجيمي ميدان 

 كامي
 أحمد نبيل حسين الشرابية

 محمد خالد محمد الشرابية ايديال الصغير شمال

 عمر السيد محمد شبرا الشهداء شمال

 شمال
نهضة انصار 

 الاسلام
 شبرا

علاء محيي الدينعبد 

 العظيم

 هشام محمد محمد علي أمام قسم الوايلي القبة الفداوية العباسية

 محمد عبداللطيف محمد السكاكينيش ابن خلدون  29 ابن خلدون العباسية

 عبدالغني ريان محمد ريان ميدان عبده باشا السرايات كلية الهندسة العباسية

 الشهيد حمزة عين شمس
شارع عزيز المصري من جسر 

 السويس

محمد دسوقي محمد 

 أبوسيد

 الخليل إبراهيم عين شمس
عرب  –شارع الخليل إبراهيم 

 الجسر
 هواري محمد عبد المعز

 الهدي المحمدي عين شمس
شارع تاج الدين مساكن                     

 عين شمس
 محمد حسني عبدالفتاح

 هشام لبيب عين شمس
شارع مصطفي نصار من 

 شارع أبوالفتوح عبدهللا
 الطيب نصر أمين



 الإمام موقعال الساحة الإدارة

 أدم عين شمس
شارع مسجد أدم من شارع  

 منشية التحرير
 عطية شحاتة عطية

 انتصار الإسلام عين شمس
شارع انتصار الإسلام من  

 شارع الأربعين
 رمضان أحمد عبدالصبور

 إبراهيم السيد إبراهيم جسر السويس لمنعم رياضعبدا عين شمس

 مصطفي محمود أمين شارع صعب صالح الحق عين شمس

 شارع عبدالعظيم مسعود الرضوان عين شمس
محمود السيد محمد 

 محمود

 علي حسين علي احمد منشية التحريرشارع  المدينة المنورة عين شمس

 ابراهيم عبد المنعم احمد ميدان الحجاز الاصلاح عين شمس

 خالد حسن أحمد عمر شارع محمود عزو نور الإسلام عين شمس

 عصام محمد عبدالصادق شارع حسين الشريف الشريف عين شمس

 عين شمس
الفرقان أهل 

 الايمان
 احمد فتح هللا عمر 20ش محمد عسكر من ش ال 

 فاروق فايز فؤاد ش الحكيم البركة عين شمس

 أحمد عاطف زكريا من ش أحمد عصمت أبو بكر الصديق عين شمس

 عمر بن الخطاب عين شمس
ش السلام عرب جسر 

 السويس
 إسلام محمد إبراهيم

 الرضوان عين شمس
ش أمين شوقي من ش على 

 باشا اللالا
 أحمد محمد إبراهيم

 مبروك احمد عبده ميدان حلمية الزيتون الشيخ بخيت عين شمس



 الإمام موقعال الساحة الإدارة

 حمدي محمد عبد الحميد ش على باشا اللالا الرحمن عين شمس

 محمد حسن عبد الفتاح تاج الدين بمساكن عين شمس النور عين شمس

 حمدي شعبان السيد ش الزهراء التوحيد عين شمس

 التوفيق المحمدي عين شمس
ش التوفيق المحمدي من 

 مصطفى حافظ
 حمد السيد محمد زيادم

 الساحل
العادل عمر بن 

 عزيزال عبد
 أحمد محمود عبد اللطيف ش/ الورشة/ الساحل

 عبدالحليم أحمد عبده ش/ ارض شريف/ الساحل النور المحمدي الساحل

 شبراوى محمد على ش/ صدر الدين خان/ الساحل عقبة بن نافع الساحل

 سعيد علي ابراهيم خليفة ميدان نصر الإسلام / الساحل فاطمة الزهراء الساحل

 ميدان نصر الإسلام نصر الإسلام الساحل
عبدالرحمن رجب علي 

 حمام

 الساحل
منية السيرج 

 الكبير
 يحيى ابراهيماحمد  منية السيرج/ الشيخ رمضان

 ميدان الشيخ رمضان الشيخ رمضان الساحل
رمضان عبدالمنعم 

 عبدالحميد

 حمدى محمود غنيم ميدان محمد الخلفاوى الخلفاوى الساحل

 السيد يسرى عبدالستار /أحمد حلمى 10ش  الشهداء الساحل

 حسين اسماعيل عابدين ش شبرا /منية السيرج عمر بن الخطاب الساحل

 عبدالفتاح شعيبمحمود  ميدان المماليك/الخلفاوى الفتح الساحل



 الإمام موقعال الساحة الإدارة

 عزت محمد المهدى جزيرة بدران / بجوار توشيبا الرضوان الساحل

 الساحل
نصر الاسلام  

 طوسن
 محمد عباس أحمد ش بديع طوسن

 محمد صبحي فودة السيدة خديجة المدينة المنورة الساحل

 الساحل
النور المحمدي 

 الكبير
 رزق سلامة عبدالرازق ش عبدالحميد الديب

 عبدالحميد ابراهيم يونس جزيرة بدران مكارم الأخلاق الساحل

 فتحي محمد محمود ش عبيد الفتح الساحل

 محمد مصطفىراضي  الكورنيش الرحمة الساحل

 محمود حسن محمود ش    الترعة البطل الساحل

 خالد عواد عبداللطيف ميدان عبود فجر الاسلام الساحل

 الحي السادس الشهداء غرب م نصر
عبد الحميد ثابت عبد 

 الحميد

 عبد التوابرمضان ربيع  السادسالحي  آل بدر غرب م نصر

 عبد الفتاح محمد احمد 2امتداد رمسيس  الإيمان غرب م نصر

 حامد محمد نور 1امتداد رمسيس  1الرحمن غرب م نصر

 احمد طه محمد عزبة العرب النصر النعام غرب م نصر

 2امتداد رمسيس النور غرب م نصر
أشرف عبده محمود 

 الخلايلي



 الإمام موقعال الساحة الإدارة

 نادي فوزي علي سعداوي 2امتداد رمسيس  2الرحمن غرب م نصر

 حسام محمد الهادي احمد الحي السابع خلف ابو رامي التوحيد غرب م نصر

 خالد عبد هللا عبد القادر عزبة العرب الرحمنعباد  غرب م نصر

 محمد علي عبد العظيم صلاح سالم المصطفى غرب م نصر

 عبدهللا عبدالعظيم علي سوق السيارات صلاح الشربيني شرق م نصر

 عامر علي محمد شلبي الحي العاشرمساكن أطلس  نور الإسلام شرق م نصر

 علي محمد فتح هللا شكر م العاشر الحي الثامن المؤمن المهيمن شرق م نصر

 هاني شحات جداوي شارع أحمد الصاوي دار الأرقم شرق م نصر

 محروس حسين ابرهيم بجوار مدرسة صقر قريش صقر قريش شرق م نصر

 مصطفى احمداحمد أحمد فخريش  المغفرة شرق م نصر

 حي الزهور الأنصار شرق م نصر
أيمن أبوالنصرأبوالنصر 

 أحمد

 نصرشرق م 
علي بن أبي 

 طالب
 احمد ربيع عبدالهادي زهراء العاشر

 رضا عثمان أحمد أبوالمجد مركز شباب الحي العاشر الرسول شرق م نصر

 اسماعيل فتحي محمد الوفاء والأمل 3 مالسلا شرق م نصر

 مدينة التوفيق رحمنال شرق م نصر
عبدالعاطي حسن محمد 

 سكر



 الإمام موقعال الساحة الإدارة

 مساكن الشروق رحمةال شرق م نصر
رمضان نعبد السلام رمضا

 محمد

 عمرو رمضان سعيد زهراء العاشر صحابةال شرق م نصر

 حمد رضوان محمد وزيريا ش حسني مبارك إخلاصال شرق م نصر

 عبدالغفار حمزة ابراهيم زهراءالعاشر فاطمة الزهراء شرق م نصر

 مدينة التوفيق عبير الإسلام شرق م نصر
صبري عبدالحميد محمد 

 محمد

 محمد عبد الوهاب محمد اخر المتر  م العاشرة الحسن شرق م نصر

 احمد رمضان احمد خلف الحديقة الدولية الليبي شرق م نصر

 شرق م نصر
عبد المنعم 

 الصاوي
 خالد احمد عبد الوهاب مدينة المروة

 احمدمحمد معوض 8ش /نجيب محفوظ م  بلال بن الرباح شرق م نصر

 عمرو رجب محمود صقر قريش ابو بكر الصديق شرق م نصر

 احمد محمد حسن خميس وادي حوف عمر بن الخطاب المعصرة

 السيد محمد متولى حدائق حلوان الميدان المعصرة

 محمود محمد صادق حدائق حلوان عضيم المعصرة

 محمد شهدى محمد مدينه ركن حلوان ركن حلوان المعصرة

 محمد عنتر محمد حدائق حلوان نور اليقين المعصرة



 الإمام موقعال الساحة الإدارة

 سعيد محمد علي المعصرة نور التوحيد المعصرة

 المعصرة
نادى عزبه كامل 

 صدقى
 ممدوح عثمان اسماعيل ش الجيش ح/ حلوان

 السيد محمد عواض عزبة النخل الفاروق المعصرة

 محمود طه عطيه حدائق حلوان الامين المعصرة

 عبدهللا عمر عبدالحميد حدائق حلوان تبارك المعصرة

 ايمن محمدين محمد الدواجن الشهيد المعصرة

 الدعوة المرج
المرج الجديدة مدينة الازهار 

 بجوار المترو

مصطفى أحمد محمد 

 رضوان

 احمد عبد الفتاح حجازي ش الانابيب المرج الشرقية عمرو بن العاص المرج

 سامة محمد الجملأ ش محمد نجيب النور المرج

 الخليل إبراهيم المرج
ش عبد الفتاح ابو رية مدينة 

 التوحيد
 محمد يوسف عبد الفتاح

 عبد هللا احمد محمد المرج الشرقية الرحمة المرج

 الدام محمدحمدي عبد  أرض وفاء حجازي الرحمن المرج

 حسن أحمد محمد السيد بجوار حي المرج المهاجرين المرج

 خالد السيد احمد المرج الشرقية العمدة المرج

 عيسى محمد حلمي المرج الغربية قصر نعمة الشهيد المرج



 الإمام موقعال الساحة الإدارة

 الغربية بجوار السنترالالمرج  العمدة المرج
خالد السيد أحمد ما شاء 

 هللا

 إبراهيم عبد المنعم إبراهيم خلف سنترال المرج الغربية كمال حربي المرج

 اسامة محمد عطية ش الصرف الصحي المرج الصفا والمروة المرج

 نبيه صدقي نبيه المرج الغربية الشيخ منصور المرج

 طه عبداللطيف توفيق ش المؤسسة المرج أبو بكر الصديق المرج

 عبد اللطيف رجب خليفة المرج الغربية خالد بن الوليد المرج

 جمال حسن عبدالوهاب الشرقيةش الجمهورية المرج  النور المرج

 محمد محمود رمضان مهاجرين خلف حي المرجلا الهدي المحمدي المرج

 أحمد عز العرب عبد العال ميدان الفلاحة دوران شبرا الروضة الشريفة المرج

 نور الاسلام المرج
رفاعي المرج ش عبدهللا 

 الشرقية
 ناجي حسن أحمد

 المرج
الحاج محمد 

 سلامة
 ياسر محفوظ محمد ابراهيم أرض الأشراف المرج الشرقية

 ضياء أحمد عبد الرحيم أرض ابو طالب المرج الشرفية أبو طالب المرج

 السعيد علي محمد المرج الغربية ابو السعود المرج

 حسين عبد الكريم علي ابراج عثمان ـ كورنيش المدينه المنورة المعادي

 المعادي
ثلث المرحوم 

 )الكويتى(

زهراء المعادي بجوار شارع 

 المدارس
 مصباح رشوان قطب



 الإمام موقعال الساحة الإدارة

 عباد الرحمن المعادي
زهراء المعادي ش المركز 

 الطبى
 عبد الرحمن رضا علي

 الفتح المعادي
المعادى بجوار مستشفى 

 الفتح
 فضل السيد عجمى السيد

 المعادي
الرحمن )أهل 

 السنة سابقاً(
 المعادى ش احمد زكى

عادل محمود أحمد 

 عبدالعال

 احمد اسماعيل طه الصباغ المعادى ش حسنين دسوقى الفردوس المعادي

 مبروك عبد العزيز صالح المعادى دجلة كلية النصر المعادي

 محمد رجب قنديل المعادى مساكن الامل الرحمن الشرطه المعادي

 مصطفى محمد عبد العليم المعادى مساكن نيركو الرحمن نيركو المعادي

 الريان المعادي
المعادى بجوار مستشفى 

 الريان
 محمد حسني حسين

 بشير نادي درويش طرة الاسمنت الاسمنت الكبير المعادي

 فاروق حلميعمرو  كوتسيكا الراشدين المعادي

 أحمد محمود عبد العظيم طرة البلد طرة الحجارة المعادي

 طه عبد الفتاح بكر طرة المدبح النصر المعادي

 محمود أحمد ضاهر طرة البلد صرىممنشية ال المعادي

 الشحات عبد الغفار سيد البلدطرة  مركز شباب طرة المعادي

 نميرى محمد عبد المعبود كوتسيكا شرق السكة الحديد نالرحم المعادي



 الإمام موقعال الساحة الإدارة

 محمد حسان سويلم كمبوند الصفوة بجوار السجن الصفا المعادي

 زغلول رضوانمجدي  زهراء المعادي العظيم المعادي

 اسماعيل فاروق حلمي كوتسسيكا الصفا والمروة المعادي

 المعادي
عبد الرحمن بن 

 عوف
 احمد علي فرغلي كوتسسيكا

 المعادي
نادي المعادي 

 الرياضي
 شريف محمد احمد رشوان المعادي

 احمد السيد احمد السيسي ش بولاق الجديد اللبانة بولاق

 ناجح حسن متولي أبو العلا وابور الثلجش  الجراج بولاق

 محمد طه الغمراوي ش ساحل الغلال التليفزيون الغلال بولاق

 فرج عبد الحليم قنديل مساكن القللي ش شنن حوض الزهور بولاق

 محمود محمد فرج ميدان الشهداء بحلوان ميدان الشهداء حلوان

 حلوان
مركز شباب كفر 

 العلو
 مرضي محمدمحمد  كفر العلو

 هللااحمد محمد جاب  عرب البراوي كفر العلو أرض البترول حلوان

 حلوان
مركز شباب عرب 

 كفر العلو
 خالد كمال الدين محمد البراوي كفر العلو

 محمد طايع احمد عرب الوالدة نور الاسلام حلوان

 محمد رفعت علي خلف قسم حلوان عباد الرحمن حلوان



 الإمام موقعال الساحة الإدارة

 محمد الحسيني منصور صلاح سالم النور المحمدي حلوان

 محمد حفني احمد حفني عزبة الوالدة نادي عزبة الوالدة حلوان

 ش المراغي )نادي الحرير( المراغي حلوان
محمد عبد العاطي أبو 

 زكرى

 يوسف حسانين حسانين المساكن الاقتصادية الوليدخالد بن  حلوان

 مدينة الموظفين بحلوان مدينة الموظفين حلوان
بداللطيف عبدالمنعم ع

 على

 حنفي احمد محمد المشروع الامريكي 8/9مجاورة  حلوان

 حلوان الصباح الكويتي حلوان
أبو  احمد محمد محمود

 خيال

 يحيى احمد عبود المشروع الامريكي 5/6مجاورة  حلوان

 مؤمن عبد العزيز امام عرب غنيم مدرسة الشيماء حلوان

 حلوان
مركز شباب عرب 

 غنيم
 محمد فوزي محمد يونس عرب غنيم

 حلوان
نادي عمال 

 القاهرة
 ع حلوان

فارس عبد اللطيف 

 الدرديري

 حلوان
خالد بن الوليد م 

 المشروع 4
 إبراهيم محمود عبد الجليل مجاورة الرابعة المشروع

 وائل عادل اسماعيل ش فيضي الهدي الاسلامي حلوان

 محمد حسن حسن حلوان حلوان البلدساحة  حلوان

 محمدمحمد حسانين  منشية جمال عبد الناصر مجمع المدارس حلوان



 الإمام موقعال الساحة الإدارة

 حلوان
مركز شباب عرب 

 راشد
 رأفت علي محمد عرب راشد

 حلوان
مركز شباب عزبة 

 الوابور
 السيد على السيدمحمد  عزبة الوابور

 حلوان
مركز شباب 

 يوالبرا
 البراوي

حسين عبد الحميد أحمد 

 برهان

 ش السوق كفر العلو عباد الرحمن حلوان
مؤمن عبدالسلام سيف 

 النصر

 السيد كمال الدين طايع امام اعداد الدعاه الشهداء حلوان

 على احمد عوض احمد حلوان شاهين حلوان

 حلوان
سعد بن ابي 

 وقاص
 عادل ش الجراجعرب راشد 

 حلوان
الرحمن بجوار 

 متحف الشمع
 حلوان ينع

د عبد التواب عبد ومحم

 الباسط

 ن احمد حسنحس عزبة زين ساحة عزبة زين حلوان

 مصطفى احمد محمد داخل مستعمرة الدمياطية خالد بن الوليد حلوان

 سامي حسن عبدالحليم منشية جمال عبدالناصر الرحمة حلوان

 سلومة خميس محجوب ش مصطفى فهمي حلوان الصحابة حلوان

 حلوان

مركز شباب 

نهضة شرق 

 حلوان

 أحمد عبد العزيز شلتوت شرق حلوان

 جمال عبد  العاطي سيد عرب راشد ش الجراج عثمان بن عفان حلوان

 حلوان
مسجدي مقدسة 

يكن والحديقة 
 علي فراج محمد فراجش شريف بجوار الحديقة 



 الإمام موقعال الساحة الإدارة

 اليابنية اليابنية

 الجامع الكبير الشروق وبدر
مدينة الشروق بجوار الجامعة 

 الفرنسية
 السيد محمد السيد

 ايمن محمد جاد الشروق ميدان النهضة الشروق وبدر

 الكوثر الشروق وبدر
إسكان الشباب السبعين متر 

 مدينة الشروق
 أحمد محمد علي شرف

 العشري عمران هاشم الحي الثالث أمام الجهاز م بدر الشروق وبدر

 خالد بن الوليد الشروق وبدر
 63إسكان الشباب المستقبل 

 م مدينة نصر
 بلال عبد المحسن محمد

 احمدمحمدمحمد  مدينة المستقبل مكتب البريد الشروق وبدر

 ابرهيم عبدهللا محمد الحي الرابع ابني بيتك مدينة بدر

 نصر السيد محمد التانيالحي ا عباد الرحمن مدينة بدر

 الشروق وبدر
الاسكان 

 الاجتماعي
 لملوم محمد لملوم محمد مدينة بدر الاسكان الاجتماعي

 محمد عبدالباقي عبدالرحيم م الضباط الهايكستب الشهيد سرور الشروق وبدر

 يسري السيد مرسي ميدان القلعة حي الخليفة السلطان حسن جنوب

 جنوب
مركز شباب 

 الاباجية
 عابد ابرهيم الاباجية

 احمد محمد زاهر التونس الخليفة الايمان جنوب

 ابراهيم احمد ابو القاسم الحليمة الهداية جنوب



 الإمام موقعال الساحة الإدارة

 احمد محمد عوض مصر القديمة عمرو بن العاص جنوب

 جواد محمد رياض المنيل علي كامل جنوب

 حسن محمد حسن مدني كورنيش مصر القديمة الفرنساوي جنوب

 رضا اسماعيل سالم الفسطاط روضة الفسطاط جنوب

 جمال صلاح عبد الصمد عين الصيرة البركة المحمدية جنوب

 أحمد محمد سيد أحمد خارطة الشيخ مبارك الاصلاح والتعاون جنوب

 جنوب
الحبيب 

 المصطفى
 حازمجلال محمود مساكن الفسطاط

 صفوت خبير ارض الجمعية الفسطاط فاطمة النبوية جنوب

 عيد علي فرج زهراء مصر القديمة النادي جنوب

 عميد الدين هندي القديمةالملك الصالح مصر  الشريبة جنوب

 جمال اسماعيل حسن المنيل سليمان متولي جنوب

 حمدي محمد عويس منيل الرضة الفردوس جنوب

 جنوب
مركز شباب 

 التونس
 اسامة محمد عبد العظيم طريق الاتوستيراد

 عبد العزيز عيد عبد الغنى ش احمد فاروق ساحة الحي الزاوية الحمراء

 ش المنياوى م ش الشركات المنياوى الزاوية الحمراء
فتحي فرحات القطب 

 منصور



 الإمام موقعال الساحة الإدارة

 المنارتين الزاوية الحمراء
ش سلامة عفيفي م ش 

 منشية الجمل

محمود عبد الرحمن عبد 

 العليم محمد

 بدر محمد عبدالعزيز ش الفرز نور الاسلام الزاوية الحمراء

 الامام على الزاوية الحمراء
ش الحسن ابن على مدينة 

 الجندول
 سيد سيد غريب

 مرفق المياة الزاوية الحمراء
اخر شارع الشركات ميدان 

 السواح

الفتاح عبد محمد عبد 

 اللطيف اسماعيل

 ش منشية الجمل النذير الزاوية الحمراء
 عمار محمد احمد محمد

 

 ش بورسعيد محطة الويلى ابو بكر الصديق الزاوية الحمراء
 ياسامة عبد الفتاح الميرغن

 محمد

 محمد عبدهللا أحمد ش أحمد العسال القصريين شباب الأملمركز  الزاوية الحمراء

 سمير السيد محمد ميدان المسلة النور المحمدي المطرية

 ياسر رمضان شاكر شارع الأربعين التوحيد المطرية

 عبدهللا عبدالحميد أبوزيد عرب الحصن وسط البلد المطرية

 عمران الشحات حسن عرب الطوايلة الشيخ سرور المطرية

 عبد العزيز حسن عبدالعزيز شارع الحرية الرحمن الغليظ المطرية

 يادهصبري إبراهيم عبدال أول عرب الحصن نور الإسلام المطرية

 محمد سيد عبدالعظيم شارع الكرادسة الكرداسي المطرية

 المطرية
محطة عزبة 

 النخل
 إبراهيممجدي أبوبكر  أمام محطة المترو



 الإمام موقعال الساحة الإدارة

 سمير شلقاني ابراهيم ترعة الجبل 43النصر المطرية

 محمود عبدالرحمن احمد أرضالمعسكر التوحيد المطرية

 خيري عبد الفتاح يوسف شارع عمر المختار السعادة المطرية

 عبد الحليم احمدأشرف  شارع مسطرد القديم علي حميدة المطرية

 تامر فتحي عبد السميع المطريةش الحرية  المنير السراج المطرية

 السعيد محمد محمد احمد شارع الكابلات الصحابة المطرية

 أحمد عبدالرحمن صابر ارض الشركة شربات التوحيد المطرية

 رمضان محمد عبد الرحمن ش ترعة الجمل مصعب بن عمير المطرية

 عادل خميس احمد ش التوفيقية النور المطرية

 محمد فتحي عبد السميع ش بور سعيد التقوى المطرية

 رمضان محمد فهمي محمد ش الترللي الأنصار المطرية

 وليد فتحي عبد السميع كوبري مسطرد فتح الاسلام المطرية

 احمد عيسى عطية ش بور سعيد الوعي الاسلامي المطرية

 المطرية
عمر بن عبد 

 العزيز
 ش الصحة

رمضان شفيق شريف 

 بسيوني

 دار القرءان السلامدار 
ش عبدالحميد مكى ح 

 المعادى
 ابراهيم عبدة محمد



 الإمام موقعال الساحة الإدارة

 عادل محمد يوسف ش الفيوم عمر بن الخطاب دار السلام

 محمد محمد الشافعى ش الفيوم نهضة دار السلام دار السلام

 محمدالزفزاف ش عزت مطر من الفيوم الرحمن دار السلام

 محمد اسلام حسن ش الفيوم الاكحل دار السلام

 محمد حسين محمد يونس ش التل من الملاه الوفاء دار السلام

 طلعت دسوقى حسن ش مصر حلوان الزراعى العجمى دار السلام

 جمال عبدالعطى مسلم المدارسخلف مجمع  عمر بن عبدالعزيز دار السلام

 حسن محمود حسن اشرف خلف ابو التقوى دار السلام

 وليد بغدادي ش مطر التوحيد دار السلام

 على محمود احمد ش احمد الصيفى التوحيد دار السلام

 نور الاسلام دار السلام
ش نور الاسلام ش النجاح 

 عزبة خيرهللا
 حسن سويلم حسن

 وائل احمد محمد رشاد ش صالح عابدين الهدى دار السلام

 سعيد محمد جمعة ح المعادى 9ش  الخليل ابراهيم دار السلام

 ايمن عبد العال عبد النعيم ميدان المطبعة الخلفاء الراشدين دار السلام

 محمد احمد سلمان مدني ش محمد رضا من ش الحرية المغفرة دار السلام



 الإمام موقعال الساحة الإدارة

 قباء دار السلام
ش حسن ابوزيد من ش 

 ابوالوفا
 داشرف سيد احم

 اشرف شعبان مغازي اول ش عبدالحميد مكى الصحابة دار السلام

 اسامة العبد الصالح احمد مارس 30ش  الرضوان دار السلام

 منتصر راشد احمد ش رساد عبدالهادى المدينة المنورة دار السلام

 دار السلام
على بن ابى 

 طالب

عبدالقادر من ش ش محمد 

 الفيوم
 محمد احمد محمود  اغا

 محمد فتوح احمد الكورنيش المهندسينابراج  الرحمن كورنيش دار السلام

 جودة محمد جودة ش عبدالحميد مكى النصر دار السلام

 مصطفى احمد عبدالعليم البرانىش الجسر  التوحيد دار السلام

 يحيى محمد عبدالحميد ش على زينهم من ش الفيوم الرحمن دار السلام

 عبد الفتاح علي علي ش ابوالوفا اهل الخير دار السلام

 عبد القادر حسين احمد ذكىش ابوالوفا من ش احمد  ابوالوفا دار السلام

 محمد محمد ابوحجاذى ش ابراهيم الهلباوى من عواد الجامع الكبير دار السلام

 عبدالفتاح حسن يس ش ابوالوفا الاخلاص دار السلام

 ممدوح محمود على ش التل العلم والايمان السلامدار 

 سعيد على على طة تقسيم سيد الغيطى الجزيرة ابن كثير دار السلام



 الإمام موقعال الساحة الإدارة

 الزيات دار السلام
امام موقف ام نادية عزبة 

 خيرهللا
 محمد صلاح احمد موسى

 مصطفى محمدرمضان  ش احمد الصيفى الرحمن دار السلام

 سيد زين نجيب كورنيش النيل الحق دار السلام

 علي حسن احمد حسن ش محمود مجاهد الراشدين دار السلام

 عبد الكريم ابرهيم هاشم ش العزيز القدير العزيز القدير دار السلام

 محمد مبروك عبد العاطي ش زيدان المطبعة خالدابو  دار السلام

 ش مصر حلوان الزراعي دار السلام القديم دار السلام
احمد عبد المحسن عبد 

 الغني
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