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 االسم م

 ابانوب عشماوى سعيد جرجس   (1

 ابانوب ميخائيل عزيز جرجس   (2

 ابانوب ميخائيل متى عوض   (3

 ابانوب نجيب نجيب فرج هللا   (4

 ابرام ماهر قلدس بخيت   (5

 ابرام نادر نجيب سام   (6

 ابراهيم حسن احمد عبدالعال   (7

 احمد ابراهيم مصطفى محمد   (8

 اشرف جابر احمداحمد    (9

 احمد جمال صديق محمد   (10

 احمد خالد عبد العال محمد   (11

 احمد سالم سند محمد   (12

 احمد سامى محمد دياب   (13

 م حسانينباحمد عبدالصبور عبدالحك   (14

 احمد عيد محمد صغير   (15

 احمد محمد على احمد   (16

 احمد محمد على مصطفى   (17

 هللااحمد محمد محمد جاب    (18

 جبلياحمد مصطفى فرحات    (19

 احمد وحيد محمد حافظ   (20

 احمد يسرى محمد السيد   (21

 اروى ناجح جابر كامل   (22
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 اسامه فرج يوسف صليب   (23

 اسحاق جابر شحاته عزيز   (24

 اسحق سامى اسحق حنا   (25

 ابراهيم اسراء احمد احمد محمد   (26

 اسراء احمد عبداللطيف محمد   (27

 اسراء طه محمد مبرى    (28

 اسراء عادل عبد املحسن خبير   (29

 اسراء عبد العظيم ابراهيم محمد على   (30

 اسراء على عبد الحكيم محمد   (31

 اسراء مختار عبدهللا عبدهللا   (32

 اسراء مصطفى خالد اسماعيل   (33

 اسالم بكر صالح عبد الشافي   (34

 اسالم حسن محمود السيد   (35

 شرف عبدهللا عبدالسالماسالم    (36

 اسالم عبد العظيم مصطفى احمد   (37

 اسالم عالء فاروق عباس   (38

 اسماء ابراهيم محمد سليمان   (39

 اسماء احمد محمد على   (40

 اسماء احمد محمد محمود   (41

 اسماء احمد محمود حسين   (42

 اسماء طه محمد ناجى   (43

 اسماء محمد عبد الحميد مناع   (44

 اسماء مصطفى صادق سليمان   (45
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 اسماء ممدوح محمد حسن   (46

 بدينياالء ابراهيم محمد عبد هللا    (47

 االء جمال احمد ابراهيم   (48

 االء حسن محمود سيد   (49

 االء متولى ابوحلقه طه   (50

 االء يحى عبد هللا فؤاد   (51

 السباعى حلمى السباعى عبد املنصف   (52

 حسن عبد الرحمن ابراهيم الشافعي   (53

 الشيماء حمدى عطيفى جاب هللا   (54

 الشيماء مصطفى محمد وصفى عيد   (55

 امانى أنور محمد أحمد   (56

 امانى يحيى احمد عبد هللا   (57

 امل سعدالدين محمد عبدالعليم   (58

 امنه صفوت حسن محمد   (59

 امنه على عبد الرحمن محمد علي   (60

 محمد درديرالسيدامنيه محمود    (61

 اميره بهاء الدين محمود محمد   (62

 اميره محمد السيد عبدالعال   (63

 اميره محمد محمود يوسف   (64

 اميمه ذكى عبد املحسن عمر   (65

 انتصار عبد العظيم جابر عبد العظيم   (66

 انجى اسامه محمد مختار احمد   (67

 انجى ملك بولس يوسف   (68
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 شحاتهاندرو نادى زكريا    (69

 ايرين صفوت غطاس يوسف   (70

 ايرينى لطفى فهيم فريج   (71

 ايمان امين محمود امين   (72

 ايمان ميالد ناثان ابسخرون   (73

 ايمن محمد مصطفى محمد   (74

 ايناس محمد عبد الحميد ابراهيم   (75

 ايه احمد على عبد الباقى   (76

 ايه جمال احمد عبد اللطيف   (77

 عبد هللاايه ربيع سيد    (78

 ايه ربيع نصر كامل   (79

 ايه رضا محمد حسن   (80

 ايه سعد احمد مهران   (81

 ايه عبد الحكيم عبد الستار محمد   (82

 قرعانيايه عبده محمد    (83

 ايه محمد سعد على   (84

 ايه ناجح رفعت عبد الجواد   (85

 ايه ناصر على أحمد   (86

 ايه يوسف عدلى احمد   (87

 عبد املنعم محمودايهاب محمد    (88

 بثينه نبيل محمود احمد   (89

 برته عبد املسيح عبد املجيد لبيب   (90

 بسمه فتحى محمد محمد   (91
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 بيتر جميل حبيب عياد   (92

 بيتر صبحى حنا شخلول    (93

 بيشوى عادل ذكا متري    (94

 تامر محمود محمد عبدالوهاب   (95

 تبارك مطراوى خلف اسماعيل   (96

 زينهم بدر رياضتسنيم    (97

 تسنيم محمود احمد على   (98

 تقى مظهر محمد منصور يونس   (99

 جهاد حسين محى الدين عرفات   (100

 جهاد سعيد عبدالجواد عبدالرحمن   (101

 جون جوزيف سالمه صليب   (102

 جينا حنا عزيز جرجس   (103

 حازم احمد عبدالحميد علوان   (104

 حسن عبد الحافظحسام الدين حماده    (105

 حسام حمدى خيرى عبدهللا   (106

 حسام سامى حسن عبد الحميد   (107

 حسن عبد الرحمن محمد سالم   (108

 حمديه عبد املجيد فرج خير هللا   (109

 حنا ابراهيم ذكى ابراهيم   (110

 خالد محمد فنجرى عبد العليم   (111

 داليا عماد خلف ابراهيم   (112

 دعاء خلف حسن حسين   (113

 محمد عبدالعالدعاء صيام رمضان    (114
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 ديفيد بطرس عطا هللا دوس   (115

 ديفيد كامل منير كامل   (116

 دينا السيد عبدالفتاح بسيونى   (117

 الراوي دينا حسنى محمد    (118

 دينا مجدى ثابت عيد   (119

 دينا محمد عبدهللا ابوزيد   (120

 رامز جمال يوسف جندى   (121

 رامى نبيل حنا تاوضروس   (122

 ابوالقاسم حسنرانيا حسن    (123

 عطية ضاحيرانيا سعد    (124

 رانيا نصر فهمى خليل   (125

 رحاب ناصر ابوبكر على   (126

 رحمه عالء على احمد   (127

 رشا عبدهللا احمد عبدالرحمن   (128

 رضوى محمد سيد حسن   (129

 رقيه على سيد اسماعيل   (130

 رنا عبد العزيز شحاته على   (131

 ريمون عريان ميخائيل عريان   (132

 ريمونده مرزق وهيب ميجر   (133

 زينب محروس محمد عبد الوهاب   (134

 زينه عماد ابراهيم على السيد   (135

 ساره السيد احمد السيد   (136

 ساره رمضان عبد الحميد محمد   (137
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 ساره رمضان عبدهللا جادالحق   (138

 ساره شعبان على محمد   (139

 ساره شعبان نتعى عبد املالك   (140

 محمد عبد القادر ساره عثمان   (141

 ساره فارس حنا رزق هللا   (142

 ساره محمد رجب محمد   (143

 ساره مصطفى محمد احمد   (144

 ساميه جمال صموئيل عوض   (145

 سعاد جمال شحاته جمعه   (146

 سماح رشدى محمد حسن   (147

 سميه جمال سيد محمد   (148

 سناء طوير إبراهيم عبدالوهاب   (149

 عبد الرحيمسناء محمد عبد العال    (150

 سوسنا اشرف حبيب حنا   (151

 شادى عادل سعد دانيال   (152

 شاهندا عبد الرحمن محمد عبدالحفيظ   (153

 شروق اشرف عوض عدالن عطيه   (154

 شهد محمد رشاد سيد حسن الوراقى   (155

 جمال محمد عبد الحليم شهيرة   (156

 نصير محمد نصار شهيرة   (157

 شيرين محمد عبدالفتاح حسين   (158

 شيماء شعبان عثمان ابو زيد   (159

 شيماء عبدالغفار احمد عبدالغفار   (160
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 صفاء احمد ابراهيم عبد الجواد   (161

 صفاء نور ربيع محمد   (162

 ضحى عالء خلف عيسوى    (163

 طارق جمال ابوزيد كامل   (164

 طارق ناجح على ابراهيم   (165

 طه على محمد على   (166

 على رجب محمد عائشة   (167

 على ثابت دردير عاشور    (168

 عامر احمد كمال محمد   (169

 عبد الحكيم فتحى عبد الحكيم صالح   (170

 عبد الحليم كامل عبد الحليم كامل   (171

 عبد الرحمن فرغل عبد الرحمن مصطفى   (172

 عبد هللا رمضان حسن دياب   (173

 عبد هللا عاطف احمد عبدالستار   (174

 عبد املسيح عطا هللا يوسف حنا   (175

 عبد املنعم جمال عبد املنعم محمود   (176

 عز الدين خلف شلقامى ابراهيم   (177

 عصام فوزى زكى محمد   (178

 رجب عبد الظاهر عالء محمد    (179

 على أبوبكر بكر طه   (180

 علياء اسماعيل حسين محمد   (181

 علياء محمد عالء الدين محمد موس ى   (182

 عماد زرعى حليم حنا   (183
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 بشري عماد نادى جرجس    (184

 عمر سيد محمد ابراهيم   (185

 عمرو احمد محمد توفيق   (186

 عمرو حمدى رزق على   (187

 عمرو محمد جالل محمد علي   (188

 عمرو محمد حسن على   (189

 عمرو هانى احمد عبد النبى   (190

 غاده الشيماء ناصر محمود احمد   (191

 غاده جمال عبد القادر خليل   (192

 فادى صدقى فريز حزقيال   (193

 فادى عصمت منير حنا   (194

 فاطمه الزهراء جمال عبد السميع   (195

 فاطمه الزهراء صبحى نجاتى علوى    (196

 فاطمه عمر حسين مهران   (197

 فاطمه محمد سعداوى عبدالعزيز   (198

 سالم قناوي فاطمه ياسر    (199

 فرحانه ظريف عزيز صادق   (200

 فيرينا ميشيل عوض نصيف   (201

 ميخائيلكرستين وليم نعيم    (202

 كريم سامح على عبد السالم   (203

 كيرلس خليل ابراهيم حنا   (204

 كيرلس عادل ميالد سيحه   (205

 كيرلس كمال وديع خليل   (206
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 ليديا ادور ملعى عزيز   (207

 ليزا مرقص حنا حنين   (208

 مادرونا تاوضروس شحاته تاوضروس   (209

 مادونا عيد يعقوب جرجس   (210

 امينمادونا كمال موريس    (211

 مارتينا سيد حمايه عزيز   (212

 مارتينا عبده لبيب غالى   (213

 مارتينا مجدى خليل عياد   (214

 مارتينا ميالد متى بولس   (215

 مارفل رمسيس شحاته حنس   (216

 عطا هللا حفظيماركو مسعد    (217

 ماركو يوسف اسحق عزيز   (218

 يوحنا بشرى عياد ماري    (219

 مارينا عادل حنا ابراهيم   (220

 مارينا كسبان باندى زاخر   (221

 مارينا مخلص بطرس حنا   (222

 مارينا نبيل بشاره حنا   (223

 ماريهان عادل عطيه صادق   (224

 نجيب جيد هانيمايكل    (225

 محمد اسماعيل السيد عبد الجواد   (226

 محمد سمير اسماعيل على   (227

 محمد صالح محمد عبد الحسيب   (228

 محمد طه زكى على   (229
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 محمد طه محمد عبد العزيز   (230

 أصالني حمديمحمد عطا هللا    (231

 محمد عماد الدين سامى حسن   (232

 محمد مجدى فتح هللا حسن   (233

 محمد محسب عبدالحكيم فولى   (234

 محمد محمد عبد املقصود عبد الوارث   (235

 محمد مصلح فكرى محمد   (236

 محمد معوض محمد على   (237

 محمد ناصر محمد سالم   (238

 محمد نجيب على حسن   (239

 محمد يسرى عبدالجواد عمر   (240

 محمود احمد عباس عبدالتواب   (241

 محمود احمد محمد احمد   (242

 محمود عاطف حسن عبد النبي   (243

 عبدا لصالحينمحمود عاطف حسن    (244

 محمود ناصر محمد احمد   (245

 محمود يسن مصطفى محمود على   (246

 حسانينمروه عاشور عبدالعظيم    (247

 مروه عبدالحكيم محمود عبدالرحمن   (248

 مريان مكرم كيرلس عبدهللا   (249

 مريان يوسف نجيب ميخائيل   (250

 مريانه مرقص عزيز شفيق   (251

 مريم جرجس يعقوب كامل   (252
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 مريم سمير لبيب سعد   (253

 عمر عبد الونيسمريم طه    (254

 مريم مكرم مالك بطرس   (255

 مريم نبيل اسحق فريد   (256

 مصطفى احمد يحيى محمد   (257

 مصطفى حلمى عبدالغنى محمد   (258

 مصطفى عبدهللا محمد محمد   (259

 ابو زيد تهاممصطفى محمد    (260

 مصطفى محمد يوسف عبدهللا   (261

 منار طراف محمد علي   (262

 منال عزت سعيد فرج   (263

 منال محمد صالح خلف   (264

 منه هللا انور محمد محمود مدين   (265

 منه هللا حمدى احمد مقلد   (266

 منه هللا ماهر عبد املجيد عبد املوجود   (267

 منى متولى أحمد أحمد   (268

 مها نادى محمد عبد العظيم   (269

 مونيكا مجدى ميخائيل عبداملالك   (270

 مى طه محمد كامل   (271

 مى عزالدين عبدالرازق عبدالرازق الشيخ   (272

 مى مندى حسين قاسم   (273

 شحاته علىمى هشام    (274

 مياده نادى محمد عبد العواض   (275
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 ميرا فايز ناجى شاكر   (276

 ميرنا اشرف اسحق نجيب   (277

 ميرنا جمال جورج جرس   (278

 ميرنا عبده حبيب عبده   (279

 ميرنا مجدى ادوار عياد   (280

 ميرنا نصر نسيم نصر   (281

 ميريت ابراهيم حبيب خليل   (282

 ميشيل جميل كيرلس حنا   (283

 مينا اسحق فهيم جادهللا   (284

 قالدةمينا جرجس يوسف    (285

 مينا عبد املسيح بطرس صادق   (286

 مينا عماد صادق كيرلس   (287

 مينا عياد صليب عياد   (288

 جاب هللا شوقيمينا عيد    (289

 مينا فايق ملك ابراهيم   (290

 مينا فخرى صليب مترى    (291

 مينا ممدوح منير مسعد   (292

 عابد شعيبناديه حسين    (293

 ناديه عماد الدين يحيى محمد شلبى   (294

 ناردين البرت فكرى حبيب   (295

 نانس ى سمير حنا حرز    (296

 نجالء مصطفى على محمد   (297

 نرمين ابراهيم عبد املعين سعد   (298
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 نرمين رضا عازر باسيليوس   (299

 نرمين مكرم جيد رزق هللا   (300

 نسرين احمد فؤاد محمود عثمان   (301

 نسمه علم الدين عبد الوهاب مرزوق    (302

 نعمه محروس امين فانا   (303

 نهى حماده على احمد   (304

 نوران احمد امير رضوان   (305

 نورهان صالح عبد املنعم محم   (306

 نورهان عالء عيون سيد   (307

 نورهان مجدى أحمد محمد   (308

 نورهان محمد على احمد   (309

 نورهان محمود محمد خالد   (310

 نورهان موفق فخرى احمد   (311

 نورهان ناصر يوسف بايزيد   (312

 هاجر عثمان ناجى شعراوي    (313

 هاجر محمد اسماعيل محمد   (314

 هاجر محمد عبد العزيز محمد   (315

 هاجر محمد محمد علي   (316

 هادير رافت محمد خورشيد   (317

 هدى على لطفى محمد   (318

 هدير حسين محمود سيف   (319

 فرحان حسينهدير محمود    (320

 هشام جالل عبدالرحمن ابو بكر العربي   (321
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 هشام صابر نور الدين علي   (322

 هند احمد صالح محمود   (323

 هند جمال عبد املنعم عبد هللا   (324

 هيفين أحمد يوسف يوسف   (325

 عبد املجلىوسيم رؤوف فهيم    (326

 محمد عبد البديعوالء على    (327

 يارا هشام محمد فتحى   (328

 ياسر ناير رشدى شحاتة   (329

 ياسمين دياب محمد دياب   (330

 ياسمين يسرى حسن عبد الوهاب   (331

 يسرا على زين العابدين احمد   (332

 يوستينا بدر نجيب عجايبى   (333

 يوسف ناعوم فهيم اسعد   (334

 يونان وجيه فرج جرجس   (335
 

 


