
االسمم

رقم

 

الجلوس

االسمم

رقم

 

الجلوس
340 عمر اشرف محمد محمود30041 احمد محمد السيد احمد1

341 عمر محمود عبد العظيم مصطفى30142 ادهم ايهاب حماد محمود2

342 فادى ايمن فؤاد فهمى30243 ادهم حمدى سمير عبد المنعم3

343 فادى ايهاب فهيم رشدى30344 انتونى شريف رضا رشدى4

344 فادى شريف نصحى سليمان30445 انتونى صموئيل كامل سعيد5

345 فادى يوسف يوحنا روفائيل30546 باترك باسم عدلى تادرس6

346 فريدى هانى موسى شاكر30647 بافلى ميالد خليل مرزوق7

347 فيلوباتير جورج جميل زخارى30748 بوال تادرس حكيم تادرس8

348 فيلوباتير عماد ارميا كامل30849 بيتر برسوم عريان شرموخ9

349 فيلوباتير كمال عطا كامل30950 بيشوى اسامة باريز عبدهللا10

350 فيلوباتير ماجد سامى فوزى31051 بيشوى لوقا عبده لوقا11

351 فيلوباتير مايكل فيكتور يعقوب31152 جاستن سامح نعيم سمعان12

352 كيرلس عصام فهمى صليب31253 جاستن ناجح لوندى شحاتة13

353 كيرلس هانى الفى بسطا31354 جانبيير روبرتو مملوك يوسف14

354 كيفن ريمون كرم عبدهللا31455 جورج فؤاد ابراهيم فلتاؤوس15

355 مؤمن محمود سعد عبدهللا31556 جورج مراد نبيه ويصا16

356 ماثيو ماجد خليل لبيب31657 جوزيف باسم طلعت حكيم17

357 مارتن اكرم سمير انطونيوس31758 جوزيف رفيق عادل جميان18

358 مارتن باسم يوسف امين31859 جون عزت بخيت مقار19

359 مارتن مايكل ماهر نصيف31960 جوناثان ممدوح لبيب عجبان20

360 مارسلينو باسم فؤاد جرجس32061 خالد محمد حمزة على21

361 مارك جون مجدى نسيم32162 دافيد مرقص فؤاد لطف هللا22

362 مارك حازم شوقى سليمان32263 دانيال ماجد سعيد جريس23

363 مارك صادق اسعد صادق32364 دانيال ماهر فؤاد غالى24

364 ماركو ماجد سمير حبيب32465 دانيال وجدى الفريد صليب25

365 مارلو صموئيل جاد السيد 32566 ديفيد مدحت رفعت ضيف26

366 ماريو مجدى جرجس سعد32667 ديفيد نور ابراهيم يوسف27

367 مازن احمد سعودى عبدالمولى32768 رامى جون نابليون حبيب28

368 مايكل عماد رافت فرج32869 رفيق خليل ابراهيم زكى29

369 محب سامح فوزى حنين32970 روفائيل رؤف عريان حبيب30

370 محمد ايمن عادل احمد33071 روفائيل مينا ثروت مارس31

371 محمد مدحت سالم العزب33172 زياد احمد ماهر جمال32

372 محمد يحيى معوض ابراهيم33273 زياد محمد محمود برغش33

373 مينا هانى ابراهيم موسى33374 سايمون نبيل سيزوستريس ميخائيل34

374 نوفير ايلى ادوارد فايق33475 ستيفن ايهاب مجدى غالى35

375 وليم مخلص وليم سامى33576 سيف الدين هيثم محمد عبدالفتاح36

376 ياسين احمد بهاء الدين مختار33677 شادى اكرم لويز ايوب37

377 ياسين عمرو سيد على33778 شادى هانى تامر نان38

378 ياسين مجدى عبد العظيم مصطفى33879 صموئيل اشرف نادى حبيب39

379 ياسين محمد وليد احمد33980 على الدين مصطفى على كامل40
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380 يسى ياسر فوزى توفيق81

381 يوسف ايمن حنا فخرى82

382 يوسف ايهاب حماد محمود83

383 يوسف رأفت راغب عوض84

384 يوسف ريمون انور عزمى85

385 يوسف محمد احمد احمد86

386 يوسف منتصر فتحى ذكى87

387 يوسف نادر صادق ميخائيل88

388 افرونيا ناجى غبريال فهمى89

389 ايرين ادوارد ناصرى مرقس90

390 ايمى ماهر ابراهيم  جرجس91

391 بارثنيا باسم موريس ميخائيل92

392 تيرى ايهاب كمال سليمان93

393 جاسمن موفق سيد محمد94

394 جسيكا اشرف ابراهيم فايز95

395 جلورى أنطونيوس طلعت ميالد96

396 جنى عمرو سمير احمد97

397 جنى محمد عبد العزيز احمد98

398 جودى خالد محمد عبدهللا99

399 جولى خيرى دانيال غبريال100

400 جويس مايكل صابر مرجان101

401 جيسيكا مايكل صابر مرجان102

402 رؤى حسين سعيد حسين103

403 ساندرا جورج صابر ويصا104

404 ساندى سامح نصرى ابراهيم105

405 سكايلن نبيل سيزوستريس ميخائيل106

406 سما هشام عبد السميع محمد107

407 سندس غنيمى عبد هللا عبد الخالق108

408 شانتال شريف فتحى ابراهيم109

409 فرح اسامة سامى لوقا110

410 فريده عونى غريانى عبد الجواد111

411 مارفى مايكل مجدى مهنى112

412 مارلى ايوب منسى عيسى113

413 مارلين شريف جمال زكى114

414 ماريا جوزيف منير سمعان115

415 مارينا امير منير حنا116

416 مريم ربيع طه محمد117

417 ميروال مجدى حشمت حنس118

418 ندى مدحت وديع ابراهيم119

419 يوأنا امير نبيه تامر120
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