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انوب خليل توفيق خليل 1اب
انوب عاصم شوقى خالف 1اب

ه زكي انوب مجدي جبر 1اب
يم نجيب عطية راه انوب نارص اب 1اب

يم محمد راه يم جمال اب راه 1اب
يم يوسف راه يم مجدى اب راه 1اب

ام محمد يم ام راه مد اب 1اح
سامه محمد حسن مد ا 1اح

مد محمد عالم مد خالد اح 1اح
سيد مد خالد محمد ال 1اح

نجار مد خالد محمد سيد ال 1اح
فضيل حكيم عبد ال مد سمبر عبد ال 1اح

مد عادل محمد فكرى دسوقى 1اح
رازق محمود لطيف عبد ال مد عبد ال 1اح

وهاب خليل مد عصام عبد ال 1اح
مد حسن مصطفى رسور مد عمرو اح 1اح

مد محسن محمد هدية سليم 1اح
شبىل مد نرصمحمدال مد محمد اح 1اح

مد محمد سعيد سيد 1اح
لطيف مد محمد سمبر عبدال 1اح
ودود محمد مد محمد عبد ال 1اح

مد محمد محمود زك 1اح
مد مد محمد هشام اح 1اح

منعم محمود مد محمود عبد ال 1اح
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مد مصطفى كمال محمود 1اح
ى خليل محمد محمود عيىس مد معبى 1اح

يد رسىم مرىس مد ول 1اح
م خالد جنيدى محمد 1اده

ى ابو عوف مد حسنير دين اح م عمادال 1اده
مد جاد مليجر جاد 1اروى اح

سامه فتج حامد محمد 1ا
ف حبيب جرجس ستيفانى ارسر 1ا

سيد عقباوى سالم رمضان ال 1ا
سالم سيد رمزى محمد 1ا

دين سالم محمد فاروق صالح ال 1ا
سالم سالم نجاح عبد ال 1ا

حميد محمد سماء خالد عبد ال 1ا
سماعيل مصطفى يم ا راه 1االء اب

مجيد ف كمال عبد ال 1االء ارسر
ى عظيم امير حكيم عبد ال 1االء محمد عبد ال

وطالب محسن محمد اب مد عبد ال معتصم اح 1ال
ع انى رجب كسبان ابو رسي     1ام

غفار منجر جد محمد عبد ال 1ام
عزيز فرج جد محمود عبدال 1ام

ر محمد جالل محمود 1ام
حكيم مد عبد ال نيه صالح اح 1ام

غنى نيه محمد عطية عبد ال 1ام
سعود عمرو وال مد اب ة اح 1امبر
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ال ميخائيل ي ضل غبر ه اف 1امبر
مد يس دين اح 1انجر طارق رجاء ال

جد موريس لوقا درو ام 1ان
درو سامح شكرى جاد 1ان

درو ممدوح ميخائيل رزق هللا 1ان
منعم محمد مد عادل عبد ال اد اح 1اي

اد عادل محمود سعيد بركات 1اي
يم فتوح راه ة حازم اب 1اي

سحاق صالح فلتاؤوس رينى ا 1اي
مان خالد مسعد عىلي محمود 1اي

دين محمد من رأفت محمد جمال ال 1اي
ف فتج محمود ه ارسر 1اي

كومي ه محمد جمال ال 1اي
نور 1بارثينيا محروس موىس عبدال

مد مد مصطفى اح 1باسل اح
مقصود 1باسل مصطفى مرشدى عبد ال

ي محمود
يد مصطفى 1باسم ول

مد 1بسملة مجدي فتجي اح
منعم مهدي 1بسمه محمود عبد ال

مد محمد عكاشه 1بسنت عىل اح
1بطرس وجدى بطرس عبد هللا

يم عبده راه 1بالل وجدى اب
يم بخيت ف ول 1بوال ارسر

يف سعد كامل حنا 1بوال رسر
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ى نقوال يم صبر 1بوال ول
سكندر يم ا راه 1بيبى وجيه اب

1بيشوى عزت حفظى جوهر خليل
1بيشوى نارص رشدى رزق هللا

سماعيل سيد عارف 1تغريد محمد ا
ي حاتم كمال حسن

1تفى
حميد 1ثناء محمد سيد عبد ال

ه يب جبر 1جديل مراد وه
1جوىل عفت ثابت سليمان

ل عزت عياد 1جون وائ
س بطرس 1جوى عادل بطبر

دين 1جيالن خالد عىل مواقى محمد فخر ال
فتاح سالم محمد 1حازم عبد ال

ف مصطفى 1حازم هشام رسر
1حبيبة جمال لطفى محمد

مد فؤاد ندا 1حبيبه اح
1حبيبه عىل يوسف عىل

يم عامر راه 1حبيبه مدحت اب
مد حميد اح دين محسن عبد ال 1حسام ال

رحمن حسن دين محمد عشماوي عبد ال 1حسام ال
ريا منعم زك 1حسام عباس عبد ال

حميد ى عبد ال مد حسير ى اح 1حسير
دهشورى من عىل ال 1حال اي

ى هشام جارس محمد 1حنير
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مد خليل 1خالد حمد هللا اح
جواد ا طارق نرص عبد ال 1دان

1دعاء عويس قرنى عويس

محسن عىلي 1دنيا طاهر عبد ال
1ديانا محمد محمد فؤاد حسن

دا محمد صابر عىل 1ران
ف نقوال برسوم 1رانى ارسر

باسط 1رحمة رجب عبد ال
ى سامه سيد حسير 2رحمه ا

حسن مد ابو ال 2رحمه طارق عبده اح
2رغد محمد محمد محمد درويش

ي
ف مصطفى يدا ارسر 2روف

2رقيه عمرو شعبان جمعه
مد محمد مليجر فرحات يد اح 2رنا ول

فتاح سماعيل عبد ال يم ا راه 2رنيم اب
ى رمضان 2رنيم مجدى محمد امير

دين محمد مدين 2روان حسام ال
2روان محرم فؤاد عىل

بوز 2روان هشام محمد محمود ال
ا رام عادل راغب قلته 2روان

شيشينى ى ال 2ريم عىل حسير
غفار 2ريم محمد فايز عبد ال

عابدين محمود ي زين ال
2ريم مصطفى

كريم هام خالد تهام عبد ال 2ري  
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عال هام صالح صالح ابو ال 2ري  
ى هام محمد مصطفى عىل حسير 2ري  

مد ي اح
مد قرنى 2زياد اح

مد فؤاد سالم 2زياد خالد اح
2زينب مصطفى حسن مصطفى

2زينب هانى محمود نبوى
ى يم حسنير راه مد اب 2سارة ضياء اح

مد حال عزيز اح مد عبدال 2ساره اح
ن يم محمود علوا راه 2ساره امبر اب

فضيل محمد 2ساره سامر محمد عبد ال
2ساره محمد صديق مفتاح

2ساره مدحت فهيم غاىل سليمان
يم راه 2ساندرا باسم حنا اب

يم هابيل راه 2ساندرا جمال اب
2ساندرا وصفى عزت سعد

ى مهنى 2سلفانا رسىم بشر
2سلفيا ماجد عدىل يوحنا

دين محمود ف صالح ال 2سلىم ارسر
سماعيل هاب محمد ا 2سلىم اي

عزيز عىل دين عبد ال 2سلىم جمال ال
2سلىم جمعه رجب عىل مكاوى

ى سيد 2سلىم خالد حسير
2سلىم سالم محمد محمود محمد سالم

2سلىم طارق ثابت مدبوىلي
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ى نارص محمود مصطفى شاهير 2سلىم عبدال
2سلىم محمد سمج جاد هللا

2سلىم محمد مرىع ريحان
مطلب 2سلىم يارس عىل عبدال

مد نجيب محمد 2سلىمي اح
يم راه من عزم اب 2سما اي

2سهيلة عارف عباس عبد الج
مجيد ى عبدال يم حسنير راه 2سهيله اب

ن منعم جابر زهرا 2سهيله سامح عبدال
غرباوى يم ال راه هاب رجب اب دين اي 2سيف ال

بنا دين نبيل محمد كمال محمد ال 2سيف ال
مد 2شدى محمد محمود اح

ى وق محمود سيف امير 2رسر
يف حماده محمد محمود محمد 2رسر

مد قطب 2شهد عاطف اح
عال 2صالح خالد صالح عبد ال

2صفوه عمرو محمد سلطان
مالك شنوده 2صموئيل ممدوح عبد ال

عظيم سامه فتجي عبد ال 2ضج ا
رحمن سيد عبد ال مد ال 2طارق اح

عال 2عاصم محسن سيد ابو ال
رحمن محمد حسن محمد 2عبد ال

ي عساكر
يمنى مد ال ى حمدي حامد اح 2عبد هللا حسير

2عبد هللا عالء عبد هللا زنفل
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دين خليل 2عبد هللا عالء محمد نور ال
مبدى 2عمر خالد محمد عبد ال

2كارين مرقص زك بشاى
دين حامد حسن عمر هدى عالء ال 2نور ال

خالق سيد 2نوران عىل عبدال
يم محمد سيد راه 2يمنى اب

صباىح ى ال 2عمر هشام عمر حسنير
مد محمود محمد زك 2فرح اح

سيد حسن يم ال راه مد اب 2اح
يم راه ع اب راف 2كريم خالد عبد ال

وهاب صديق ابو عىلي مد محمد عبدال 2اح
يم راه حميد اب 2محمد عالء عبدال

حسن محمد 2محمد محمود ابو ال
وغانم يم محمد اب راه 2زياد اب

ستار سالم معز عبد ال 2محمد عبد ال
غفار محمد عجالن سالم عبد ال 2محمد عبد ال

مد خالد محمد حافظ 2اح
مد مد يوسف اح 2محمد اح

2محمد ممدوح محمود محمد
ى زهبر ى ال 2يارا خالد مختار امير

2مازن مصطفى كمال عباس
مد رأفت سيد حسن داود 2اح

مد محمد مكاوي سالم محسن اح 2ا
سيد حميد ال ين عبد ال 2عمرو رسر
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ف ي 2زينه محمد حسن عىل الشر
سيد شعالن 2فرحه محمد جوده ال

محسن محمد حسن 2كريم عادل عبدال
مد خبر هللا ف سيد اح 2محمد ارسر

فتاح غازى 2لمياء هشام عبدال
2عصام محمد عزت طه

يم راه 2عىل صالح عىل اب
سحق مصطفى مد ا 2محمد اح
سيد محمد مد ال 2رغدة اح

2عمرو محمد عباس عىل
عظيم محمد عوض 2عمرو عبد ال

مد محمد سيد 2فرح اح
ى يم هشام محمد حسير راه 2اب

سيد 2بسمله ناصف حلىم محمود ال
مد نايف حامد حلىم قورة 2مريم اح

ف فاروق عوض 2محمد ارسر
مد عىل حسن 2فريال سيد اح

باسط محمد محمود 3عمر محمد عبد ال
ى حميد محمد ابو حسير 3سهيله محمد عبد ال

ع منعم سيد ابو رسي     3محمد عبد ال
3عمر هيثم محمود صالح

اله 3كريم سعيد صابر حسن سليمان عبد ال
ى محمد غراب 3محمد محمد امير

حميد محمد محمد عامر مد عبد ال 3محمد اح
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وضالم عزيز اب عزيز رجب عبد ال 3محمد عبد ال
يم محمد حسن راه 3عمار محمد يارس اب

3غاده خالد عىل حافظ

مد فتجي زكي 3محمد اح
ريا نارص محمد زك 3خالد عبد ال

يم راه 3مازن محمد حجاج اب
رحمن عيد فتج سيد 3عبد ال

3محمد عمرو لطفى عزب
دين 3عمر سامر محمد مج ال

مد عزيزاح مد محمد عبد ال س اح 3ان
3كريم محمد محسن عبد الج

مجيد 3مازن محمد محمد عبد ال
معتصم باهلل محمد محمود 3فرح ال

ي
ففى حليم ال هاب محمد عبد ال 3محمد اي

حارس 3عمر خالد جابر عبد ال
مد محمد حكيم اح 3شدا عبد ال

معظ رحمن عيد محمد عبدال 3عبدال
مد محمود عوض شحاته 3اح

مد خليل رؤوف اح 3حذيفه عبد ال
حميد يم عبد ال راه يد اب 3عىل ول

3محمد ربيع عثمان حسن

ي
مد عفيفى 3عمر نادر نبيل أح

مد 3عمر تامر سعيد اح
بدرى 3عمر محمد كمال ال
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3محمد فتج صالح حسن
سماعيل فرج 3عماد عصام فتج ا

صفا مد ابو ال 3مرام طارق اح

3سما عىلي عباس عىلي
سعود سيد ابو ال يف جمال محمد ال 3رسر

جليل عباس 3لمياء محمد عبد ال
هاب محمد محمد عىل 3محمد اي

رحمن مد عبدال رحمن خالد اح 3عبدال
يم عبد هللا راه 3محمد خالد اب

مد محمد 3عمر طه اح
3زياد محمود محمد محمود

غنى ى عبدال رازق رشاد امير 3عبدال
3عمر نبيل فتج محمد محمد خليفه

سماعيل 3محمد عمرو صالح ا
3مازن مدحت محمد عىل

3فرح عادل يشى وففى دكرورى
3عنان محمد رمضان

ي
راضى ة صابر عبد ال 3امبر

رحمن عىلي ي عبد ال
غنى 3مازن محمد عبد ال

د من جمال يوسف زاي 3محمد اي
3ماريا هانى وجيه عوض هللا

لس سامح وجيه شحاته 3كبر
لس فوزى صدقى صليب 3كبر

3مارينا حاتم عوض زكرى
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يم راه 3ساىل كمال زاهر اب
ملك ف ميشيل عبد ال 3بيشوى ارسر

مسيح 3لوسيل ماهر عياد عبد ال
3مارتينا نشات شفيق جرجس
جد سعد شفيق سعد 3ماريا ام

يم راه 3كاترين مجدي عطا اب
3كاترين ماهر حنا عطيه

3كريستينا مجدى فكرى يوسف
3مارينا مجدى لويس بطرس

مالك 3مارك هانى صبج عبد ال
ف ثابت حنا 3مايكل ارسر

وس 3مارك هانى جميل تاورصى
3جاك نبيل لبيب صهيون

ى توماس 3كلودين مالك نعيم حنير
نا مالك عبده تادرس ي 3فبر

من حليم فلتس رام اي 3اب
مالك ى عبدال 3مارينا عادل بشر

ضبع جاد سبع ال 3تريزا ال
ف منبر لبيب 3ماندي ارسر
3بيشوى سامح سام حنا

3باسم جمال حبيب جاد حنا
يال يفاز دان 3ماركو ممدوح ال

ببر شحاته سالمه 3فادى جورج ال
3ليديا حاتم حلىم سورسن



Groupاالسم

مستوى االول  BISكشوف طالب ال

يد مجموعته ام بمواع ى ات وااللبى محارصى عىل كل طالب مراجعه جدول ال

3مارينا وحيد رشاد صبج
وس ريا لطيف تاورصى 3مايكل زك

من فايز رشدى يا اي ون 3فبر
3مارينا فوزى فرح صالح

طون محب ماركو هابيل 3ان
يف بدر ناىحر 3بوال رسر

3بافىل محب ماركو هابيل
3فام ماهر زك رياض

عظيم من محمد عبد ال 3عمر اي
يم راه مطلب عبده اب 3محمد عبد ال

3محمد فتجي طه محمد
سكندر ى ا 3مارينا سمبر امير

مد حسن عمر مد سامح اح 3اح
عظيم دين مصطفى عبد ال مد عالء ال 3اح

ى حكيم امير مد ممدوح عبدال 3اح
مد رجب محمد 3االء اح

مد مد بكر اح 3بكر اح
م ه ى امبر 3جورج مجدى خبر

3جوىل سليمان عيىس غطاس
حليم حسن مصطفى 3رنا محمد عبد ال

يم جرجس يل يواق 3ساره ام
3سلىم تامر صالح حامد

ف محمد مختار محمد دين ارسر 3سيف ال
ي محمد صالح

دين حسنى 3شهاب ال
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مد ى اح سماعيل صبر 3شيماء فؤاد ا
سيد معوض شحاتة رحمن ال 3عبد ال

م خالق عزا مد عبد ال 3عبد هللا محمد اح
4عبد هللا عادل سيد محمد

حرصى سيد ال 4عمار محمد سليمان ال
4كريم محسن مصطفى مصطفى

ى محمد 4كريم هيثم امير
ا مصطفى يوسف محمد 4الم

من ادوار شفيق 4ماريا اي
مد 4محمد جميل شعبان اح

عظيم 4محمد طارق مصطفى موىس عبد ال
ى ى حسنير 4محمد مجدى عوض حسنير

4محمد هانى صالح محمد
يم محمد راه 4محمد هشام اب

ف يج زك 4محمود ارسر
4محمود سعيد عىل سعيد

قادر ابو عجيلة 4محمود فرج محمود عبد ال
4محمود فكرى محمود درويش

مد 4محمود مجدى فتج اح
سالم عال عبدال 4مروان جمال عبدال

4مروان خالد رمضان محمود
سماعيل حسان 4مروان مجدى ا

مد فتاح اح 4مروان محمد عبدال
نفيىل يم ال راه مد اب 4مريم اح
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سامه عيد محمد نور 4مريم ا
عظيم عبد هللا من عبد ال 4مريم اي

من عشم بشاى 4مريم اي
مد مهدى مجاهد ى اح 4مريم حسير

4مريم سام سمبر كامل
حافظ ى عبدال غنى حسير 4مريم عبدال

4مريم فارس جوزيف جرجس
4مريم ماجد حلىم رزق

يم محمد راه 4مريم محمد اب
دين عابد ف نرصال 4مريم محمد ارسر

عاىط مرىس ل احسان عبد ال 4مريم وائ
سماعيل فتاح ا ف عبد ال 4مصطفى ارسر

يم راه 4مصطفى طارق محمد اب
4مصطفى محمد جمال محمد شتا

جندى مد ال 4مصطفى محمد محمد سعيد اح
4مصطفى هشام فتج جودة

رحمن بدوي ي سعيد عبد ال
4مصطفى

جليل يم صالح عبد ال راه ى اب 4معبى
ى عاطف كامل محمود درويش 4معبى
ام مختار طاهر باهلل محمد ام ى 4معبى

4ملك خالد محمد محمد جمجوم
يد زينهم حافظ 4منار ول
4منال مكرم حنا نجيب

معظ ى محمد عبد ال 4منة هللا صبر
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رحمن محمد رمضان 4منة هللا طارق عبد ال
ام محمد 4منة هللا عبد هللا ام

مد 4منة هللا محمد حامد اح
ى رحمن حسير مد عبد ال 4منه اح

سامه عىل عىل نجم 4منه ا
يم عبده راه يم محمد اب راه 4منه هللا اب

4منه فرج هللا خرصى جوهر
صبور 4مها طه محمد محمد عبد ال

دين محمد عىل 4مهاب عالء ال
سكندر 4مورين ماجد شارل ا

4مونيكا عطفى كمال شكر هللا
4مونيكا فايز فايق عزيز

4مي محمود عباس محمد عطيه
سالم 4ميار مصطفى محمد عبدال

قادر 4ميار هشام محمد عبد ال
اى عصام فريد حصاوى 4مبر

وب ى اي ا سمبر صبر ن 4مبر
وال مراد عزم مسعد 4مبر

4ميلودى عاطف شكرى شحاته
ادير ف صبج عبده اب 4مينا ارسر

4مينا عماد فكرى عزيز
ريا شفيق 4مينا هانى زك

4مينا وجدي سمبر محروس
حسينى بدوى عمر 4نادين محمد ال
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من نادى صديق 4ناردين اي
4ندى رمضان عيد مهنى محمد

4ندى طارق فاروق محمد
حكيم جابر حسن 4ندى عبدال

4نديم محمد خاطر محمد
مد 4نهي حاتم محمد اح

مد هدى رام يحنر اح 4نور ال
منعم مصطفى يف عبد ال 4نور رسر

ريا حسن سليمان دين زك مد ضياء ال 4نورا كريم اح
سماعيل محمود مد ا ف اح 4نوران ارسر

ى زهبر 4نوران مدحت سعد ال
يم مامون راه مد اب 4نورهان اح

ى ستار امير مد عبد ال 4نورهان اح
مد محمد ى اح 4نورهان حسير

منعم محمد يف عبد ال 4نورهان رسر
روؤف محمد عىل 4نورهان مجدى عبدال

4نورهان مراد محمد عمر خليفة
وك حامد مد مبر ة اح 4نبر

يم درويش راه سيد درويش اب 4هاجر ال
خالق 4هادى هيثم يحنر عبد ال

مد مد مرىس اح 4هاله اح
سيد عبد هللا 4هايدى محمد صالح ال

حليم يم عبد ال راه مد اب 4هبة هللا اح
د واح 4هبة هللا محمد موىس عرفه موىس عبد ال
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د غنى زاي 4همس رمضان عبدال
غفار منعم فهىم عبدال 4همسه عبدال

عزيز مد عبد ال دين سيد اح 4همسه عصام ال
دين االسيوىط 4هنا عمرو حسام ال

يم محمد محمد راه 4يارا اب
مد بكرى محمود 4يارا اح

ي
سيد فهىم مصطفى 4يارا ال

خوىلي 4يارا باسم نبيه ال
يم راه 4يارا حاتم محمود اب

4يارا محمد عىل حسن
ف محمد حسن ى ارسر 4ياسمير

ى سليمان ى حسن زكي حسير 4ياسمير

ى كمال جابر محمد عىلي 5ياسمير
سامه منبر غاىل مسعود 5يوستينا ا

انى عطيه سمعان 5يوستينا روم
ال ي 5يوستينا سمبر غطاس غبر

5يوستينا ميخائيل عبد هللا رزق
يم راه يم حسنى اب راه 5يوسف اب

مد مد سيد اح 5يوسف اح
سامه فتج عباس 5يوسف ا

رم نعيم حبيب 5يوسف اك
عليم محمود 5يوسف سيد عبد ال

سيد عمر لطيف ال 5يوسف سيد عبد ال
دين بيوم حسن 5يوسف صالح ال
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مد سيد 5يوسف عرنر فاروق اح
5يوسف عىل مصطفى محمد دهشان

5يوسف عمرو عزت محمود زك
5يوسف محسن بيوم محمد بيوم

يم عطا هللا راه 5يوسف محمد اب
مد سالم 5يوسف محمد اح

5يوسف محمد عمر محمود
حسن وال 5يوسف محمد فاروق اب

5يوسف محمد محمود حسان
لطيف 5يوسف محمود توفيق عبد ال

عال سيد ابو ال 5يوسف مصطفى مصطفى ال
ي زكي محمد

5يوسف مصطفى
5يوسف هانى محمد مصطفى

مد سعد تمام 5يونس عمر اح
عزيز حسن مسعود يم مصطفى عبدال راه 5اب

حميد سماعيل عبد ال سيد ا مد ال 5اح
مد فتح هللا دين اح مد حسام ال 5اح

ى محمد عبيد مد حسير 5اح
مد خالد محمد محمد رزق 5اح

ى مد عاصم رياض صبر 5اح
ى االشقر مد محمد بهجت حسير 5اح
ي عيد

ي حسن مصطفى
مد مصطفى 5اح

م نبيل محمد حسن 5اده
دين محمد 5ارساء يسن حسام ال
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سالم رضا شعبان عىل 5ا
راضى مد محمد عبد ال ت اح ق 5ارسر

فتاح شحات عبد ال دين ال 5االء حسام ال

ي
ي عىلي مصطفى

نيه مصطفى 5ام
ى مد محمد امير ى اح 5امير

هاب عوض شاكر 5انجر اي
عال ة عادل عىل ابو ال 5اي

ي
ى طارق مصطفى 5اييى

مد مد صابر اح 5باسل اح
مد صبجي عبد هللا 5باسل اح

ي مجلع
5باسل سامح هرقى

5بيشوى فايز رشدى عيد
5بيشوي مدحت عزيز عوض

ف صموئيل رزق هللا 5تريفينا ارسر
مالك يوسف 5جون مراد ذك عبد ال

يف 5حبيبه امبر عىل متوىل رسر
عدوى مد ال مد اح ى اح 5حسير

ى عبد هللا محمد هيكل 5دنيا حسير
5ديفيد منبر لويز مكسيموس

5رامز عادل راتب سدرة
عظيم عواد سامه عبد ال ا ا 5ران

ليا سمبر فلتس دا إي 5ران
ى 5رحاب خالد محمد حسير

5روان محسن محمد محمد



Groupاالسم

مستوى االول  BISكشوف طالب ال

يد مجموعته ام بمواع ى ات وااللبى محارصى عىل كل طالب مراجعه جدول ال

معز عىل 5روان محمد عبدال
ائيل هانى سمبر ميخائيل 5روف

مد محمود محمدوهنر 5ريم اح
سيد عطية يم ال راه هام سيد اب 5ري  

مد محمد ل عوض اح 5زياد وائ
مد رمزى محمد عبده 5زينة اح

ى هاب محمد حسير 5سارة اي
مد 5سارة خالد هاشم اح

حميد 5ساره سيد فهىم عبدال
5ساره مجدي كامل صليب

ي
قى ليا سمبر مشر 5ساندرا اي

حجاوي مد فؤاد محمود ال 5سلىم اح
وكيل 5سلىم بهجت ثابت عبد ال

5سلىم رام صالح عبد هللا محمد سليمان
جناينى مد ال مجد اح 5سهيلة ابو ال

عزيز 5سهيله محمد فوزى عبد ال
دكر 5سيف خالد عىل ال

لطيف هاب محمد عبد ال وق اي 5رسر
يف سامح محمود محمد 5رسر

دين سيد حامد 5شهاب عالء ال
يم محمد راه رحمن إب 5عبد ال

سالم سيد عبد ال سالم ال رحمن عبد ال 5عبد ال
5عىل سيد عىل محمد

هاب محمد عىل حسن جوده 5عمر اي
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مد مد اح دين اح 5عمر كمال ال
رؤف يم عبد ال راه 5عمر يارس اب

سحاق فرج تادرس 5فادى ا
5فارس عىل محمد عىل

مد محمود سامه اح 5فاطمة ا
مد محمد 5فرح سامح اح

5فيلوباتبر ماجد فوزى بهنان
5كريم عىل محمد عىل

عزيز عظيم عبد ال دين عبد ال 5كريم نور ال
هراس 5كريم يارس عبد هللا ال

ينا جون صبجي شاكر م 5كبر
ى محمود نارص حسير 5لفى عبد ال

5لما محسن جابر محمد
ا رأفت رياض رفله ى 5لبر

ا زك عجاينر زك 5مادون
5مارتينا جورىحر جرجس سليمان

5مارتينا مجدى فتج كامل
5مارك راءف حبيب دميان

5مارك عماد عبده غاىلي
وس جوزيف رفعت فوزى 5مارك
يل ع صموئيل ارسائ 5ماريان ودي

6مارينا ماهر كمال لبيب
يب جندى 6ماريينا عونى وه

6مايكل عصام عريان حنا
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حميد سامه سيد عبدال 6محمد ا
من محمد خليل 6محمد اي

سادة 6محمد حسن مصطفى حسن ال
6محمد خالد أبو زيد عيد

ى صادق 6محمد خالد حسير
6محمد خالد محمد عىل غزال

6محمد خالد محمد مصطفى
6محمد رجب معوض موىس

6محمد سمبر عفيفى محمد
دروانى 6محمد سيد سعد ال

يل يوسف مهدى جبر 6محمد عاطف محمد ال
حميد 6محمد عاطف محمد عبد ال

6محمد مجدى سعد عىل
مجيد محمد 6محمد محمود عبد ال

مد مد اح 6محمد مصطفى اح
ل محمد عزت يونس 6محمد وائ

6محمد يشى فتوح شبل
نشار 6محمود بدر محمد عطيه ال

6محمود عىل محمود مجدى
مد رؤوف محمد 6محمود هشام اح

مد 6مروان حسام حمدى اح
ى 6مروان فروز مختار حسير

مد دين اح مد كمال ال 6مريم اح
عمد سماعيل صالح عبد ال 6مريم ا
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م داي 6مريم خالد عيد عبدال
6مريم رفيق نبيل رياض

6مريم عادل داود سيدين
6مريم عطا مسعد حنا

6مريم محمد عادل محمد
مد محمود 6مريم هشام اح

6مريم هشام رجب عفيفى
يم عىلي محمد راه 6مريم يجي إب

ائل مالك يوسف 6مكاريوس روف
هاب عطيه عىل 6ملك اي

سيد محمد رويعي مد ال 6منار اح
6منة هللا عادل لطفى رمضان

عظيم عبد ال عزم عبد ال مد محمد ابو ال 6مهاب اح
مؤمن ا محسن فتج عبدال ن 6مبر

6ميشيل عادل مرقص ويصا حنا

يل ذكي من ام 6مينا اي
6نادر ناشد غاىلي ناشد

خالق عالم 6نادين عالم سعد عبدال
مد دين شعبان اح 6نادين محمد صالح ال

به يم وه راه 6ناردين منبر اب
شقرى فتاح ال 6نانىس هشام عبدال

6ندى سماح محمد واىل
لطيف دين محمد عبد ال 6نهال جمال ال

دين دين محسن محمد نور ال 6نور ال
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ى ى صالح طه امير 6نورا امير
سعود محمد وال مد اب دين اح 6نورال

مد حسن من اح 6نوران اي
سيد بيوم جاد 6هاجر صالح ال

موجود محمود 6هدير محمد عبد ال
شنوانى 6هيا محمد خالد عىل رامز ال

مد عطيه حسن باشا 6وسام اح
يم راه مد عبد الجي اب 6يوسف اح

مد عىلي من اح 6يوسف اي
مجيب عىل صالح 6يوسف جمال عبد ال

6يوسف عماد فؤاد محمد
كريم دين محمود جادال 6يوسف كمال ال

ننر ى حسب ال فتاح امير 6يوسف محمد عبد ال
وس 6ماريا رفعت صابر تاورصى

6محمد مجدى سمبر زك
عزيز مد رجب عبد ال 6محمد اح

دين محمود 6ميار طارق محنر ال
سيد عليوه ى ال 6ندى صبر

سكندر 6ماريز جورج سام ا
سكندر 6نيكول جورج سام ا

وب دين صالح اي 6كريم محنر ال
6مروان عادل صالح مغازى

ا مجدى فايز ملك ون 6فبر
فتاح مد سعيد عبد ال 6يارا اح
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غفار مد محمد عبد ال 6حكايه اح
فتاح 6حسام جمال عبد ال

6جوفانى وجدى يوحنا مينا
سيد 6مريم خالد سعيد ال

عزيز سيد 6محمود صالح عبد ال
6مريم رافت فايز عزم

ديباوى 6حسام مصطفى لطفى ال
عاض ى محمد محمد حسن ال حسير 6ال

رحمن ى محمود محمد سالم عبد ال 6رنير
6سيمون عريان فرج حكيم

يم معوض راه 6مريم اب
يم جوهر راه منعم اب 6مصطفى عبد ال

حفيظ سيد عبد ال مد ال سامة اح 6ا
من محمد مرىس 6روان اي

مقصود سماعيل عبد ال 6مريم محمود ا
6حماده شعبان محمد كامل

رحمن عادل عىلي سيد 6عبد ال
6مارسيلينو سمعان جرجس ناروز

6ماريا عزيز فهيم حنا
ي فهيم حبيب ا جورىحر ن 6مبر

غنى حسن نرص حسن مد عبد ال 6اح
مد محمد مد محمد اح 6اح
مد مظهر يحنر عثمان 6اح

هاب رشدى مهنى ستيفانيا اي 6ا
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ى ل ممدوح محمد امير 6ام
ي جندي

اسيمون نهاد حسنى 6ان
لطيف مد فاروق عبدال 6انجر اح

درو مدحت منىس عيىس 6ان
يم راه حكم اب جواد عبدال ه عبدال 6اي

عزيز حليم عبدال 6بسنت محمد عبدال
عبد كريم ال 7جونى يوسف جاد ال

ام 7جيهان يحنر محمد إم
ى جمال سند سند 7حنير

دين شعبان 7خلود محمد صالح ال
سيد 7دعاء محمد محمد ال

سماعيل 7دنيا يارس طلعت ا
7ديفيد ريمون كامل حبيب

مد 7دينا طه محمد اح
7رنا خالد عبدهللا محمد عبد هللا

جمال دين محمود سيد ال 7زمزم ضياء ال
ى مد محمد حسير 7سارة اح

7سارة حسام نادى محمد
موجود حسن 7سلىم عوض عبدال

ى ى محمد صبر 7سلىم معبى
ى لطف هللا 7سيمون مرقص امير
عزيز محمود من عبدال ين اي 7شبر

رحمن يوسف وهنر محمد داود 7عبدال
مد سيد اح 7عمر محمد ال
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ي
مد حنفى دين اح 7عمر نور ال

وزيد 7فرح خالد محمود محمد اب
7فيوال ميالد فوزى شكرى

دين نرص يف محمود جمال ال 7كريم رسر
ف جميل سعيد لس ارسر 7كبر

لس عادل ذك بطرس 7كبر
7مارتن ناثان توفيق بهنان

7ماروسكا جوفانى صبج فرنسيس
سامه كمال بشاي هام ا 7ماري  

نونر معتصم حسن فؤاد عامر محمد ال يم ال راه 7ماهيتاب اب
مالك مجىل 7مايكل جميل عبدال

7محمد طارق حلىم محمد مفتاح
7محمد عاصم محمد عىل محمد

مد 7محمد عثمان منصور اح
عزيز قطب 7محمد عصام عبدال

ي
عنانى 7محمد مجدي رأفت حداد ال

كريم حافظ عبد ال دين عبد ال 7محمد نرص ال
سيد باقى ال ف عبد ال 7محمود ارسر

عجماوى 7محمود محمد حسن محمد ال
ف رفعت يىس 7مريم ارسر

رحمن شبيطه 7ملك محمد محمود عبد ال
هادى رمضان 7منار رشاد عبد ال

عزيز يم عبد ال راه ف اب 7منة هللا ارسر
7منه هللا رضا صالح عدىل
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7مونيكا مجدي سليم صديق
مد سمبر 7ميار محمود اح

سماعيل محمد ام مصطفى ا 7مبر
ا وحيد فهىم عطيه ن 7مبر

عزيز ى عبدال عزيز امير 7نبيل عبدال
مرصى مد فوزى عىل ال 7نوران اح

دين ه يارس محمد صالح ال 7نبر
ى عال حسير 7هبة هللا سيد محمد عبد ال

ف شاكر مصطفى 7هدير ارسر
ريش مسعود 7همسه خالد نجيب ابو ال

7هنا عيد رشدى محمود عيد
مد 7والء عيىس محمد اح

ى خالد محمد محمد 7ياسمير

شامي مد ال يم محمد اح راه هاب اب 7يوسف اي
ى خضبر رحمن ال دين عبد ال 7يوسف عماد ال

مد عزت محمود 7يوسف محمد اح

سيد شلنر 4بسنت عمرو شلنر ال
مد 7سلىم حلىم متوىل اح

دين سيد شمس ال رم شاكر ال رحمن اك 7عبدال

انر هاب فاروق رسر 7حبيبه اي


