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رقم
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االسمم

رقم 

الجلو

س
213روبن جون اسحق عبدالمسيح17044احمد شيرين احمد فؤاد1

214زياد وسام صبحى على17145احمد محمد احمد محمد2

ستيفن مجدى جرجس 17246احمد محمود حامد شاكر3

اسكندر

215

216سيف اسامة محمد محمود17347احمد هشام عبد الراضى هريدى4

عبد الرحمن محمد راضى 17448ادم حسنى محمد عزت الحديدى5

السيد

217

218على ياسر تحسين محمد17549ادهم احمد محمد توفيق6

219عمر احمد حسين محمد17650ادهم ايمن منير اسكندر7

220عمر السيد عبد المجيد السيد17751ادهم محمد عادل محمد8

221عمرو خالد على محمد17852اميل ايمن كمال زاخر9

222فادى بهاء رؤوف ينى17953انتونى سامح سمير سامى10

223فريد انطوان كميل فيكتور18054اندرو جورج بديع عطيه11

224فريدى جوزيف ألفى اسحق18155اندرو جورج سامى نقوال12

225فيلوباتير روبير خلف فارس18256ايثان نادر ميشيل صدقى13

226فيليب مايكل غالى حناوى18357ايريك عادل لطفى ابراهيم14

227كريس هانى سعيد جريس18458ايفان امجد سمير هنرى15

228كريم احمد مصطفى خميس18559بافلى جون رافت عزيز16

229كيرلس امير الفريد يوسف18660بيتر فرج ميالد توفيلس17

230كيرلس مينا سمير عدلى18761بيشوى اسامة عيد حنا18

231كيفن سعيد رزق هرمينا18862بيشوى سيمون منير سارح19

232كيفين مؤنس موريس جرجس18963بيشوى شريف جورجى مينا20

233كيفين نبيل نصرى عوض19064بيير بيتر ثروت جورجى21

234ماثيو سمير ابراهيم لوندى19165توماس سمير ينى سليمان22

235مارتينوس رامز كرم عبدهللا19266تونى ايمن جرجس لبيب23

236مارسلينو سامح انور حبيب19367تونى تيودور منصف الفى24

237مارك باهر اميل ابراهيم19468جورج حليم حلمى شهدى25

238مارك مفيد كمال عبدالمسيح19569جورج عماد ميالد معوض26

239مارك ميشيل سمير اسحق19670جوزيف باسم فؤاد حليم27

240مانويل جون عادل كامل19771جوشوا وائل رفعت عبده28

241مايكل هانى فاروق فكيه19872جون ايمن خيرى مهاود29

242مجد جون سامى زاهى19973جون ممدوح حبيب حلمى30

243محمد سامح محمود محمد20074جون ميشيل رفعت فؤاد31

محمد سعيد عبد المطلب 20175جون هانى هنرى عزيز32

محمود

244

245محمد وليد السيد ابراهيم20276جون وجدى ارشى سعد33

246منير ريمون منير سارح20377جون يونان مساك سيفين34

247ميلر فايز ثابت اسعد20478جوناثان ميالد رمزى حكيم35

248مينا بيتر وديع اسكندر20579جونى سامح ثابت غطاس36

249مينا ماجد كمال كامل20680جيفيرى جون غالى راغب37

250مينا مجدى كمال انطون20781جيوفانى ممدح محفوظ جرجس38

251مينا ميالد محروس جاب هللا20882حبيب ايهاب شوقى حبيب39

252نور شريف اهاب فهمى20983حمزه محمد قنديل محمد40

253ياسين احمد على اسماعيل21084دانيال حنا حبيب حنا41

254ياسين محمد عبدهللا مسعود21185دانيال مينا رمسيس بديع42

255يحيى محمد حسنى تونى21286رانى كريم نبيل نجيب43

الصف الخامس االبتدائيالصف الخامس االبتدائي



االسمم
رقم 

الجلوس

256يوسف احمد حسين ابراهيم87

257يوسف بهجت عدلى جرجس88

258يوسف عصام محمد على89

259ان هانى سيدهم قصد هللا90

260اوليفيا نادر سمير عزيز91

261ايرينى انطون اسحق ابراهيم92

262ايرينى رفيق يحيى فهمى93

263ايالريه جوزيف انور رزق94

264بالجيا ابانوب مرقص حليم95

265جاسن سعد ابراهيم كامل96

266جودى محمد راضى السيد97

267جويس هانئ لطفى صموئيل98

268جيسى باسم رفعت وليم99

269جيسيكا هانى وجيه جريس100

270حال مصطفى على كامل101

271سلمى احمد حماده عبدالوهاب102

272سما محمد على الفار103

273سيلين وائل سمير لبيب104

274فيرينا اشرف فتحى حبيب105

275كارال رفيق ماهر رفيق106

276كارول بيشوى عادل فهمى107

277كارول حازم حكيم جورجى108

278كارول هانى فرنسيس تادرس109

كارين القس فليمون محروس 110

عياد

279

280كارين هانى فاروق باسيلى111

281كالرا جان اميل صموئيل112

282ماريا اكرم شفيق وهبه113

283ماريا باسم فكرى ميخائيل114

284ماريا ميالد نعيم غالى115

285ماريا هانى رفعت اسحق116

286مريم ايمن صبحى عياد117

287ملك عمر محمد عاطف118

288ميريام امجد نيروز عطيه119

289هنا احمد يوسف يس120

290هنا هشام عبد الخالق محمد121

291هولى تامر سعيد حنا122

تابع الصف الخامس االبتدائي


