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األول390270392207999899.8سامية فرج عبد الملك115

الثانى390270392207399299.2وفاء وليم حلقه228

الثالث390270392207299199.1ندى إميل أنطون310

الرابع390270382207299099ليلى لويز منير412

الخامس390270392207098998.9نوال أيوب سعيد531

السادس390270392206998898.8مجيدة محروس بسطوروس630

السادس مكرر390270382207098898.8مريم رمزى إبراهيم نخلة760

الثامن390260392207598498.4إيمان منير كيرلس813

التاسع390260392207398298.2ليلى زكى جرجس911

العاشر380270382207097897.8نجاح جوهر بطرس1024

390260372206897597.5مريم عبد السيد  غطاس1133
380260392207096996.9هدى حكيم بشارة مقار1221
390250362207196796.7سعاد فهمى سعيد يوسف1345

الرقم 

زبالكشف
رك

لم
ا

م



370270372207096796.7فريال توفيق أسكندر عبيد14532
390250362107696296.2مريم أيوب صموئيل1514
390250362205495095ماجدولين هلبيس زكريا كيرلس16262
360270372206395095ماريان يوسف فايق17502
380270381907094894.8ماجدة صابر مشرقى1887
380270381907094894.8رانيا خليل صليب رزق19457
380240392106894794.7ميرفت لطفى حصاوى2018
390250362006994594.5سمير ميالد حنا21329
370260382106494294.2نادية يواقيم بسله2220
370270361907594194.1انطوانيت سليمان بشاي2377
360250372207494194.1فيالفيا  يوسف مسيحه24107
380270371906394094رينية خليل صليب رزق2573
370260382007193993.9نظمى شكرى يوسف26425
370240382107393193.1عايده لطفى حصاوى27321
360260372106393093منال وليم مكرم2827
360260362007092692.6جمال شنودة خليل29185
370250372105892592.5مرجريت بطرس حليم30520



380260361905892492.4ت مها موريس منسى عبدالنور31324
380250361906492092سلوى بشرى يوسف حلمى3226
370250362005491091جيهان سليمان عوض هللا33506
3902603922090990.9ميرنا جورج وهبه3417
350250372007290990.9أمال لبيب تاوضروس عبد الشهيد35534
350260391807790690.6إبتسام فتحى جرجس3625
3802703522090590.5منير فرج عبد الملك3751
360260371806890590.5صفوت توفيق عوض هللا38194
370240381906690490.4منى إبراهيم جرجس إبراهيم3983
350240372007289989.9مارى أسعد عطية40535
3902603821089889.8تريز يوسف سدرة/جورج عزيز انطون 41355
370230372006189889.8مينا أسرائيل نصر هللا42531

43109
جورجيت عبد المالك )بيتر نبيل 

(ساويرس
3902703720089789.7

3802703820088888.8نادر عبد المالك ساويرس44285
320250382205988788.7فيكتوريا لمعى مجلع45529
3702302107688688.6ماجدة صبحى واصف فرج46128



340220362206988588.5نصره سعد داود4746
340260371707588288.2أمال فهمى سيدهم48204
3902503820087887.8نيفين مجدي جرجس ابراهيم4984
350230351907387887.8أمانى مريد عبد السيد50485
350230371906987687.6نصره رسمى بشاى5162
39026022087087منى حليم وهيب5232
39026022087087سوزان صبحى/ عادل شكرى تادرس53137
39026022087087أمانى هلبيس زكريا كيرلس54416
3702503921086986.9بسنت البرت وهيب55320
390210371607086786.7ماجدة ثابت فريج5649
3702503621086686.6مارسيل وليم بخيت57276
370220361805686286.2ماجدة مكرم مسعد شنودة58501
39025022086086كاميليا فهمى سعيد يوسف5969
39027020086086ميرفت مرقس شنودة60104
340220351907285785.7فتحى عيد شوقى61495
340230381707785585.5مرجوليت لويز سعيد6229
38026021085085مريم سمير مرشد أسكندر63175



350220351806084584.5مارى حبيب صديق6443
320240351905984484.4سوسن لبيق جرجس6516
38025021084084حنان وديع رزق66226
38025021084084فايزة حكيم بشارة67251
37025022084084مريم مسعد منير عوض ميخائيل68417
39024020083083جوزفين بطرس صديق6965
330230361706282882.8سلوى جبره خليل عوض70407
37023022082082سالى عزيز ذكى مينا7140
37026019082082 ورد رجوب72503
3402002106681681.6تهانى عبد مريم شاكر شنودة7319
3602203620081681.6ماجده حكيم بشاره  مقار7463
3902003619081681.6ميرفت سعيد بطرس ميخائيل75238
37024020081081روزيت رياض أنداروس مشرقى7675
330190351806780280.2سميرة يعقوب عبده عوض77304
36025019080080يوستينا جاد هللا عطا هللا78150
37025017079079عايدة صالح سعد7967
36023020079079يوسف عزيز بشارة80146



36023020079079هدى سليمان راغب سليمان81233
34024021079079سميرة عزيز82349
36024019079079نانسى عزيز عطية عبد الشهيد83415
36024018078078بيتر سلم جورج روفائيل84359
36024018078078سامح سلم جورج روفائيل85360
35022021078078فيوليت جابر جندى86486
37023017077077ماريان ثابت لبيب8757
2902403919075975.9نيفين عبد النور88159
33024018075075فكريه عبده نخله89334
3602003615074674.6سوسن حكيم بشارة90263
2902303519074574.5نبيل حنا أمين91151
2902203519073573.5إيمان صبحى عوض92468
34020018072072دميانة خليفة عبيد93380
33021016070070اندرو هشام مرقص صليب9490
31019017067067سميرة عبد المسيح حنا أسعد95182
3602503564564.5نظير سدرة عبد النور96218
39025064064مارى يوسف نجيب973



38026064064هبة شكرى توما98351
39023062062نادية عزيز نسيم99113
35026061061مارى صفوت نسيم شاكر100141
38023061061فيفيان سمير عطاهلل مقار101265
39022061061ت اولوجيا بيت المالك والقديسة دميانة102286
39021060060سارة وجيه شوقى10350
36022058058مجدى كمال وكيد104160
34024058058دميانة جمال لطفى105220
250372007155855.8ليزا ميخائيل يوسف106488
35019054054ايناس فضل هللا فرح107139
34020054054ماريان مالك عزيز108293
370387248048راويه سلطان باسليوس10923
31017048048سهير جورج سمعان110333
3603739739.7ناهد لويز سعيد111499
39039039سها سمير هنرى11264
38038038ميرنا ماجد113536
37037037أندراوس بشاره نصير114283



37037037مارينا عاطف115418
37037037مريم عماد عبد المالك116430
37037037مارينا مكرم بخيت117433
36036036فريد فتحى قديس قزمان11874
36036036مارتينا عاطف119420
36036036رافايال. ت 120511

12135
بيت المالك محرم )تاسونى أليصابات 
(1بك 

35035035

12236
بيت المالك محرم )تاسونى ابصالتريا 
(2بك 

34034034

34034034فتحى لبيب أبراهيم123512
32032032سامى بشارة ويصا12491
24024024مريانا حنا يوسف125528
22022022كاميليا عبده جرجس12686
20020020ميرا ممدوح قديس127165
19019019سناء صبحى عبد المسيح سليمان12866
19019019حنان راجى غالى بسطا129272



376710410.4فايز فخرى عبد النور130540
356810310.3مارسيل صابر مشرقى131458
3554898.9ماريان ماهر اديب   .ت 132496
3650868.6حكمت فهمى سعد133498
39393.9مارى جورج نصر134516
39393.9عفاف وليم مرجان135518
35353.5فيفيان وليم رزق عبد الشهيد13668


