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 210 القمص بيشوى عبدالمسيح  2
 190 أنطون  ندى إميل 10
 210 جرجس  ليلى زكى 11
 210 منير  ليلى لويز 12
 210 كيرلس إيمان منير 13
 210 مريم أيوب صموئيل  14
 210 سامية فرج عبد الملك 15
 150 جرجس  سوسن لبيق 16
 200 ميرنا جورج وهبه  17
 210 شاكر شنودة تهانى عبد مريم 19
 170 بسله  نادية يواقيم 20
 190 مقار  بشارةهدى حكيم  21
 210 نجاح جوهر بطرس  24
 210 جرجس إبتسام فتحى 25
 180 حلمى سلوى بشرى يوسف 26
 170 منال وليم مكرم   27
 210 وفاء وليم حلقه  28
 170 سعيد   لويزجوليت مر  29
 210 بسطوروس  مجيدة محروس 30
 210 نوال أيوب سعيد  31
 210 وهيب  منى حليم 32



 160 سعيد يوسف سعاد فهمى  45
 130 داود نصره سعد 46
 210 فريج  ماجدة ثابت 49
 200 شوقى  سارة وجيه 50
 200 عبد الملك  منير فرج 51
 210 مريم رمزى إبراهيم  60
 180 بشاى نصره رسمى  62
 180 سها سمير هنرى   64
 180 جوزفين بطرس صديق  65
 160 عبد المسيح سليمان سناء صبحى 66
 170 عايدة صالح سعد  67
 180 سعيد يوسف  كاميليا فهمى 69
 190 رينية خليل صليب رزق  73
 180 مشرقى  أنداروسروزيت رياض  75
 210 انطوانيت سليمان بشاي 77
 200 إبراهيم  منى إبراهيم جرجس 83
 200 ابراهيم نيفين مجدي جرجس 84
 190 كاميليا عبده جرجس 86
 210 ماجدة صابر مشرقى  87
 170 صليب  اندرو هشام مرقص 90
   تاسونى مستيريا 103

 210 )بيت التوفيق والثبات . مغتربات( 
 210 ميرفت مرقس شنودة  104
 210 فيالفيا  يوسف مسيحه  107
 200 ساويرس(  جورجيت عبد المالكبيتر نبيل ) 109
 180 صليب سيفين  أمال شوقى 112
 180 نادية عزيز نسيم  113
 180 فرج  ماجدة صبحى واصف 128
 210 سوزان صبحى /عادل شكرى تادرس 137
 190 يوسف عزيز بشارة  146



 190 يوستينا جاد هللا عطا هللا 150
 200 نبيل حنا أمين  151
 170 نيفين عبد النور  159
 210 أسكندر  مريم سمير مرشد 175
 160 هدى توفيق حمدى  176
 140 أسعد سميرة عبد المسيح حنا 182
 200 خليل جمال شنودة  185
 200 صفوت توفيق عوض هللا  194
 210 سيدهم  أمال فهمى 204
 170 نظير سدرة عبد النور  218
 200 يوستينا هانى فهيم  219
 170 حنان وديع رزق  226
 190 راغب سليمانهدى سليمان  233
 160 ميخائيل  ميرفت سعيد بطرس 238
 210 زكريا كيرلسماجدولين هلبيس   262
 130 بشارةسوسن حكيم  263
 200                                                                                           فيفيان سمير عطاهلل مقار                                                                                                       265
 180 بخيت  مارسيل وليم 276
 200 نادر عبد المالك ساويرس   285
 150 عبده عوض  سميرة يعقوب 304
 200 وهيب   تالبر بسنت  320
 200 عايده لطفى حصاوى  321
 180  ت مها موريس منسى عبدالنور 324
 190 سمير ميالد حنا  329
 160 سمعان جورج سهير 333
 200 فكريه عبده نخله  334
 180 سميرة عزيز  349
 190 تريز يوسف سدرة / جورج عزيز انطون  355
 180 بيتر سلم جورج روفائيل  359
 180 سامح سلم جورج روفائيل  360



 200 عوض خليلسلوى جبره  407
 180 نانسى عزيز عطية عبد الشهيد  415
 170 نظمى شكرى يوسف  425
 190 رزق  رانيا خليل صليب 457
 180 مارسيل صابر مشرقى  458
 180 عوض  إيمان صبحى 468
 180 مريد عبد السيد  نىأما 485
 170 ليزا ميخائيل يوسف  488
 160 شوقى فتحى عيد  495
 160 شنودة  سعدم  مكرم ةماجد 501
 210 يوسف   ماريان يوسف فايق 502
 210 ورد رجوب   503
 190 عوض هللا  جيهان سليمان 506
 180 حليم  مرجريت بطرس 520
 130 فيكتوريا لمعى مجلع  529
 210 مينا أسرائيل نصر هللا  531
 210 فريال توفيق أسكندر  532
 160 مارى أسعد عطية 535
 190 جانيت ميالد حنا  542
 190 الكسندرا ميالد حنا 543
 180 حنان سليم جبرة 544
 180 أبراهيم  سامية يوسف 545
 160 عاطف أديب عبيد  550
 210 ريموندا جورج لطفى  552

 


