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.43
.44

اساسى علوم
ابراهيم محمد احمد
إحسان صالح قطب أحمد
أحالم عبد المحسن عبد الحميد مصطفى
أحمد حمدي أحمد شوقي حسانين
أحمد هالل علي عبد هللا
استر عماد مرزوق عطيه
إسراء جمال جمعه محمد
إسراء جمال محمد خالد
إسراء حماده محمد عبد الحميد
إسراء رجب عبد الرحمن عليان
إسراء شعبان محمود علي
إسراء صالح أحمد فراج
إسراء عزام فاروق عبد الستار
إسالم أشرف مصطفى محمد
أسماء أحمد نجيب عبد العال
أسماء حسني غندور عبد الجواد
أسماء راضي علي حموده
أسماء رجب فراج أمير
أسماء رجب فراج أمير
أسماء رمضان محمد عنتر طه
أسماء طارق يوسف محمد
أسماء عبد الفتاح عبد الصمد عبد الحكيم
أسماء عماد سيد محمود
أسماء محمد بيومي فرغلي
أسماء محمد طه عبد الباقي
أشرقت علي حسب هللا ذكي
آالء خالد محمد محمد
إلهام عبد المنعم محمد حسين
أمنيه عبد المنعم عبد الفتاح مرسي
أمير داود عدلي اسحق
أميرة عبد الصبور محمود خليل
أميره خالد إسماعيل محمد
أميره نتعي غالص أحمد
أميمه جمال أحمد مهني
اناسيمون منير سامي داود
إنجي أشرف عيد بشرى
إنجي حسيب عبد العاطي علي
إنجي مفدي عوض عوض هللا
ايرين محروص فرج هللا أسعد
ايريني ملك بولس يوسف
إيفلين نصحي صادق بطرس
إيمان حسن علي حسن
إيمان صالح أحمد حافظ
إيمان محمد سليمان صادق

.45
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إيمان محمود أحمد محمود
ايناس حسني عبد الحميد حسن
إيناس عزت حافظ محمد
آيه أحمد عبد الباقي زكي
آيه محمد جمعه دياب
آيه محمد عبد الحفيظ سيد
آيه موسى عمار حسين
آيه ناجح رجب جمعه
بيشوي سامي حبيب كيرلس
تقوى محمود عبد الغني دريس
تقى شعبان عيد منصور
جهاد السيد إبراهيم علي
جهاد عبد هللا صدقي عبد العظيم
حسناء صالح أحمد عبد الرحمن محمد
حفصة رجب عبد الحميد علي
حالوتهم خليفه محمد سعيد
حنان مصطفى محمود أحمد
حنان نبيل كمال مزيون
حياة محمد متولي محمد
خلود إبراهيم محمد أحمد
دعاء جمال محمد مهني
دعاء حسن حبشي بكر
دعاء طلعت محمد عبد اللطيف
دعاء فتحي محمود تهامي
ديانا بدر شحاته حنا
ديفيد عادل منير حنا
دينا أحمد محمد أحمد
رانيا جمال احمد
رانيا مصطفى عبد السالم عبد العال
رانيا ناجي محمد عثمان
راويه صالح محمد أمين
رحمه حماده طلعت توني
رضوه محمد حسين محمد
رفيده خلف إبراهيم محفوظ
رفيده ضاحي سعداوي محمد
رقيه فوزي محمد أحمد
رقيه مصطفى عبد الرحمن حسين
رندا يوسف عبد الاله عبد الحكيم
ريم رفعت عبد الظاهر عبد الوكيل
ريم يسري أحمد محمد
ريهام أحمد هاشم محمد
زمزم جمال يونس محمد رشوان
زينب ثروت محمد علي
زينب علي رجب محمد
زينب علي عبد المنعم إسماعيل
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ساره شحاته محمد عبد الرحيم
ساره يحى تاوضروس سولاير
سالي عبد الفتاح فتحي أحمد
سلمى محمد قطب أحمد
سميه أشرف يوسف محمد
سهيله محمود محمد عباس
شاهيناز سراج خلف هللا فيض
شرين سمير مالك عبد المالك
شيرين شكري شحاته جاد هللا
شيرين علي حسن محمد
شيماء أحمد عبد اللطيف علي
شيماء خالد محمد عبد اللطيف
شيماء صالح عبد الباسط عبد الكريم
شيماء عبد التواب عبد الهادي أحمد
شيماء عبد الجيد سيد عبد الجيد
شيماء علي محمد أحمد
شيماء فايز عمار توفيق
شيماء هني أحمد محمد
صابرين شوقي خلف شحاته
صفاء سيحه اسحق سيحه
صفاء علي أحمد رياض
طارق أحمد حسني موسى
عبد هللا كرم علي محمد
علياء يحى إسماعيل عباس
غادة عبد الرازق عبد هللا عبد الرازق
غاده مجدي جمعه محمد
فاتن بليغ حمدي حسيب
فاطمة محمد أحمد سعد
فاطمه إبراهيم علي عبد الجواد
فاطمه أحمد شعبان إبراهيم
فاطمه الزهراء محمد حسين محمد
فاطمه صابر كرم عبد السميع
فاطمه طعيمه الصاوي عبد العاطي
فاطمه على عبد الغنى على
فاطمه محمود حسانين محمد
فيبي حنا شفيق حنا
فيرونيا إيهاب بنيامين مسعد
كارولين كمال كامل بشاي
كرستينا عادل فتحي جوني
كرمينا اسحاق تادرس صموئيل
كريمان محمد السيد فتح الباب
لبنى عبد العزيز محمد البيومي أحمد
لمياء مجدي على السيد
لمياء محمود محمود إمام
مادونا حماده جميل زكي
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.177
.178
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مارتينا رفعت بشرى
مارتينا عاطف نصير
مارتينا ممدوح توفيق سدراك
مارلين ايمن ابسخرون غرباوي
مارلين خليل عبد السيد خليل
ماري سمير فريد سعيد
ماري ميخائيل منير جورجيوس
ماريان خلف توفيق ميخائيل
مارينا نادي شفيق شحاته
مارينا يعقوب عبد المالك بسالي
محمد أحمد محسون محمد
محمد خالد حلمي محمد
محمد عمر صابر محمد
محمود مصطفى محمود محمد
مرام محمد رضا محمد
مرثا إبراهيم سمير مريانس
مرثا جوزيف اسحاق بشاي
مرنا رضا يونان حنين
مروه جمال عبد المنعم محمود
مروه محمد علي يوسف
مريان عاطف زاخر ميخائيل
مريم جرجس فؤاد يني
مريم عادل فوزي زارع
مريم عماد بندري ماضي
مريم كيرلس يوسف كيرلس
مريم مجدي ونيس شلبي
مريم ناصف داود عبده سليمان
مريم هاني صالح عيسى
مكه محمد صفوت محمد سيد
ممدوح حميد صادق
منار منصور فرج تاوضروس
منار يوسف عبد الملك عبد الستار
منة هللا سيد عيسى خلف
منة هللا ياسر أحمد أبو الليل
ميرنا أسامه إبراهيم مسعد
ميرنا جمال عزت لوندي
ميرنا سعيد صديق بندي
ميرنا سمير فايز صادق
ميرنا مجدي وليم كامل
نجالء فتحي عبد السالم عبد النبي
ندى محمود فؤاد عبد الرازق
نرمين خالد علي عبد العزيز
نعمة حجازي شعبان عبد الظاهر
نها ضياء الدين عبد المنعم إبراهيم
نوره خليفه إبراهيم خليفه

.180
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نورهان أبو بكر حجازي عبد السالم
نورهان أشرف محمد شكري عبد الكريم
نورهان عماد الدين محمد حسن
نورهان محمود سيد محمد
نيرفانا جرجس عزت مكيرم
هاجر أحمد طه سيد
هاجر جمال فرغلي محمد
هاجر حمدي عمر أمين
هاجر سعداوي محمد عبد الغني
هاجر سيد محمد فهمي
الهام بدري راجح محمد
هايدي رضا بشرى شاكر
هايدي صالح نصيف وديع
هبه حسن إبراهيم غزالي
هبه حمزة يحى حسن
هبه عبد هللا عبد الحميد سالم
هدى حسين مصطفى عبد العزيز
هناء ربيع علي محمد
هناء رجب محمد عزام
وسيم عادل منير جرس
وفاء جمال محمد خليفه
وفاء نادي مسعد عبد الرازق
والء حسين محمد كمال
والء حمدي عبد العظيم أحمد
والء خالد عبد الحكيم سيد
وليد عبد هللا نادى
يارا على دسوقي عبد الجواد
ياسمين زين العابدين نور الدين بالش
ياسمين عماد نجيب محمد
ياسمين كساب زاهر عبد العزيز
ياسمين محمد أبوزيد رضوان
ياسمين محمود ميليجي مصطفى
يوستينا بدار حلمي جرجس
يوستينا زكريا عدلي عبد هللا
يوسف القس إبرام زكي عياد

