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47دنيل شنوده هالل جميل147ابانوب تامر فوزى اسحق1
48ديفيد بيشوى جورج بولس248ابانوب منير فريد حكيم2
49ديفيد تامر مكرم ابراهيم349ابانوب ميالد جبره فهمى3
50ديفيد جون سالمة رزق450ابراهيم اشرف ابراهيم فايز4
51ديفيد يسرى منير لبيب551ابراهيم رشاد هشام ابراهيم5
52زياد محمد عبد القادر محمد652احمد شريف جمعه عثمان6
53ستيفن القس ثاؤفيلس بالميالد رومانى سمير753احمد محمد اسالم محمد7
54سراج مصطفى محمد  نيارى854اسر محمد االمير عبد الصمد8
55سنفرو اوزوريس جميل نجيب955امير وائل ماهر عشم9

56سيريل مينا جالل لبيب1056انتونى ايمن بشاى نجيب10
57صمويل مينا رمسيس بديع1157انتونى جورج اسحق لوزا11
58طارق محمد خيرى عبد العظيم1258اندرو انطونيوس طلعت ميالد12
59عمر احمد حماده عبد الوهاب1359اندرو بولس رفعت شنودة13
60عمر خالد محمد قرنى1460اندرو جورج شرموخ ونس14
61غالى سامح رفعت غالى1561اندرو نادر نبيل منير15
62فادى اشرف جوهر لبيب1662اندريا جون عزت لبيب16
63فادى حسام فايز زكى1763انس احمد غريب مصطفى17
64فادى فرح حلمى عزمى1864اوليفر رومانى هرنى توماس18
65فاروق محمد فاروق احمد1965اياد احمد فوزى محمد19
66فريدى هانى محروس حنا2066ايفان جورج هانى نصر20
67فيلوباتير بطرس ماهر بطرس2167ايفان عيد مرجان لبيب21
68فيلوباتير جون فكرى زكاريوس2268باتريك ماجد ماهر ابراهيم22
69فيلوباتير ريمون ابراهيم فوزى2369بافلى رومانى وديع ثابت23
70فيلوباتير كمال كامل رياض2470بوال بيتر فاروق امين24
71فيليب وحيد كمال ارميا2571بيتر جيمى وجيه امين25
72كاراس طارق فيكتور حبيب2672بيتر شريف حلمى توفيق26
73كاراس عادل نبيل مرقص2773بيتر عادل رائف يوسف27
74كارلوس اندرو وليم عزيز2874بيتر ميالد خليل مرزوق28
75كارلوس ايهاب هانى سامى2975بيشوى جوزيف مجدى صليب29
76كريس جيمى اميل مسعود3076بيير باهر بهجت منصور30
77كريم اندرو اكرام لمعى3177بيير سمير صبرى نسيم31
78كريم ايهاب مكرم  درياس3278توماس اسامة ظريف وليم32
79كريم عمرو حنفى امين3379توماس اكرامى صبحى  مقار33
80كيرلس تامر اوزوريس  موريس3480توماس تامر سعيد روى34
81كيرلس روبير منسى شكرى3581تونى تامر عادل ناشد35
82كيرلس نادى سربانه شاكر3682جاشوا رامى جميل مرجان36
83كيفن مجدى خيرى عطيه3783جان بيتر حليم فهمى37
84كيفين الفريد عزيز بشرى3884جان صابر ابراهيم  جوارجى38
85كيفين جورج ميشيل شحاتة3985جورج امجد جورج  لبيب39
86ماثيو انطون رأفت عزيز4086جورج باسم سمير اسكندر40
87ماثيو فريدى هانى وديع4187جون سامح كمال تقاوى41
88ماثيو ماهر فؤاد غالى4288جونى ادمون انسى  راغب42
89ماثيو مدحت منير مرقص4389حسن سيد محمود  حسن43
90مارسلينو اسامة سمير زكى4490دانيال بيتر ابراهيم غطاس44
91مارك اكمل فاروق مجلى4591دانيال عماد بولس  فؤاد45
92مارك جوزيف جمال بشاى4692دانيال هانى اسحق سمعان46
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139جولى جون عادل ادوار93139مارك عماد حنا حلقه93
140جويس سامح لطفى  ثابت94140مارك مايكل سمير حلمى94
141جويل رامى ذكرى غالى95141مانويل منصور منسى منصور95
142حال محمد محمد سالم96142محمد احمد سمير  محمود96
143زينه السيد رشاد السيد97143محمد سيد عبد الرحمن محمد97
144ساره رمزى ريموند حكيم98144محمد شريف محمود سامى98
145ساندى شادى حافظ نجيب99145محمود هانى محمود حسن99

146سلسبيل مصطفى قرنى  ياسين100146مهند احمد سعودى عبد المولى100
147سيلينا جون زكريا شفيق101147مينا اميل حشمت  لويز101
148فريده بدر زكريا بيومى102148مينا وائل صبرى جرجس102
149فريده خالد عبد المنعم الدمرداش103149نور امجد خليل تناغو103
150فريده محمد محمد عكاشة104150ياسين احمد حسين ابراهيم104
151كارن اكرام عزيز فرج105151ياسين احمد عبد العال سويد105
152كيرمينا ايمن طلعت شاكر106152ياسين محمد عبد الحميد عبد العاطى106
153لوسيندا هانى فايز نسيم107153ياسين محمود عبد العزيز ابازيد107
154ماريبل باسم جبران يوسف108154يحى اسامه احمد المتولى108
155ماريل هانى ابراهيم موسى109155يحيى حازم حامد عبد هللا109
156مريم رامى منير عياد110156يحيى عبد الخالق محمد لطفى110
157مريم سامح موريس  راغب111157يوسف احمد حامد سليمان111
158مريم محمد صالح محمود112158يوسف احمد منير مصطفى112
159ميروال اسامه سمير جندى113159يوسف اسامة كمال اسماعيل113
160ميروال ريمون رفعت  راضى114160يوسف اسعد سامى ميخائيل114
161ناتالى جورج فريد جورج115161يوسف ايمن دانيال جندى115
162ناتالى صموئيل توفيق سليم116162يوسف جون وليم عبد المسيح116
163ناتالى مايكل ناجى بشاى117163يوسف فؤاد ابراهيم فلتاؤوس117
164نادين محمود عبد العزيز ابازيد118164يوسف مجدى غبريال عطيه118
165هولى ايمن جرجس دانيال119165يوسف مينا كامل فرج119
166ياسمين ريمون جميل رياض120166يوسف هانى فام  صديق120

121يوسف هشام حسين اسماعيل121
122يوسف هيثم عبد الغنى بدرالدين122
123يوسف وائل ممدوح لبيب123
124يوسف وليد حسنى ابو ضيف124
125يوسف يوحنا جالل باقى125
126اّن ايهاب اسحاق جرجس126
127انجيلينا مايكل سامى نصيف127
128انجيلينا مرقس بولس يعقوب128
129ايرينى امير كامل نقوال129
130ايرينى ميخائيل كامل خليل130
131ايمى ايوب وديع سمعان131
132بارثينيا جرجس زاخر زخارى132
133بيرى ياسر محمد  االمين133
134جلورى اسامه ناروز ابراهيم134
135جنى ابراهيم رمضان ابا زيد135
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136جودى احمد سيد احمد136
137جوسلن جوزيف صبحى حافظ137
138جوالنا مجدى صبحى مرزوق138


