
سنودس النيل االنجيىل

كلية رمسيس للبنات

االسمم
انجلينا ابانوب عزت فلتس1

انجيال ميخائيل نظير مشرقى2

أيسل حمدان الصادق حمدان3

باتريشيا بيتر جمال وهيب4

بانة وسام محمد حسين5

بياترونيال مينا ممدوح خليل6

بيرال ادوارد عبده وهبه7

بيرال بيتر مجدى عزيز8

ترينتى ماريو مجدى فتحى9

جميله حسن احمد سعد10

جويل بوال وليم عزيز11

دانيال رامى فيليب حنا جرجس12

دانيال مايكل مجدى يوسف13

دورا جورج عاطف منصور14

ديما عصام محمد عبد المعطى15

ريفان محمد هريدى ابراهيم16

سلمى احمد محمد ابراهيم17

 سواه جيوان كانج18

سيرافينا بيشوى صبحى جبره19

سيليا محى شعبان محى20

سيلين رامى مجدى ميشيل21

عالية ياسر محمد ناصف22

فريدة احمد ماجد محمد23

فريده احمد محمد ابراهيم24

كارال مايكل ادوار سدرس25

كارين مينا كرم بطرس26

كالريس سالمه كمال عبد السيد27

التويا بيتر اديب رمزى28

الرا احمد بهاء الدين على29

الرا مصطفى على محمد30

لوتشيا مايكل صفوت يوسف31

ماروسكا مينا مجدى ميالد32

مارى هانى جورجى صادق33

ماريا اشرف ثروت كميل34

مانويال مينا فخرى عياد35

مايرن رومانى جرجس رسمى36

ملك محمد السيد سعد37

ميالنيا تامر اميل لطفى38

ميلى هانى سمير هنرى39

ميليسيا عماد عازر عزيز40

ناتالى مينا صبرى لظيم41

نجوى محمد محمود السيد42

Class : A



سنودس النيل االنجيىل

كلية رمسيس للبنات

االسمم
اناسيمون سمير كامل منقريوس1

اوليفيا فادى سعيد توفيق2

ايسل اسالم مجدى عبد المنعم3

ايال انطون مالك ميخائيل4

ايلينور ابانوب رمزى صموئيل5

تيا عماد جرجس عطا6

جايدا احمد محمد محمد7

جوليا حسام سيد كامل8

جونيل جورج نادر سعد9

جوى رومانى عطية عبد هللا10

جويس مايكل موريس جبره11

جيدا مصطفى محمد عباس12

جيسيكا مجدى عيسى عزيز13

جينى كيرلس ميخائيل عبده14

داليدا اشرف نبيل انور15

دينا محمد عبد الواحد الضوى16

روال ممدوح رمضان امين17

سدره وليد عبد هللا محفوظ18

سيلين احمد ماهر عبده19

سيلين روجيه نبيل عبده20

سيلينا نادى فايق فخرى21

فريده محمد شعبان حسن22

فيلومينا عماد داود فهمى23

فيلومينا مينا عادل عبده24

كارال يوسف نبيل ندهى25

كارما وائل محمد عبد العزيز26

كارول نادر رمزى حنا27

التويا جورج طلعت امجد28

الفينيا مايكل ادولف فهيم29

ليلى محمد مجدى سيد30

ليلى محمود حسن على31

مارسيال نصيف نبيه فهيم32

مارفى ريمون ابو اليمين عوض33

ماريا وسام لورنس حبيب34

مريم محمد عبد الواحد الضوى35

ميرا مينا مجدى نعيم36

ميريام ماجد مكرم بشاى37

ناتالى اندرو عزت عطيه38

ناتالى شنوده القس انطونيوس راغب39

ناتالى فادى صفنات سعيد40

ناردين شادى منير بشرى41

هيفين ماركو مجدى معوض42

يوأنا انور مالك ميخائيل43

Class : B



سنودس النيل االنجيىل

كلية رمسيس للبنات

االسمم
استير عادل ربيع اسحق1

ايلينا مايكل نسيم زكى2

باتريشيا مينا رشدى بشرى3

بارثنيا نشأت موريس فهمى4

بارثى رومانى ميالد رياض5

برنسال بيتر بهجت بديع6

بيرال بيتر بهجت بديع7

بيرال سامح جرجس عريان8

تالية حاتم محمد طاهر9

تيا انطونيوس عماد اندراوس10

تيا فادى ناجى صبحى11

جولى دافيد شارلى شكرى12

جوليا تامر محمد سرور13

جوليسيا جون سامى مالك14

جويريه على سيد على15

دانيال رأفت زكى موسى16

ديالرا جرجس معوض عوض17

صوفيا يوسف مكين يوسف18

فريده محمد جالل عبد الغنى19

كارما رامى احسان اسماعيل20

كارما مصطفى سيد محمد21

كاندل ايمن زغلول مكرم22

كيريا ماركو مالك ميخائيل23

التويا بيتر هديه قريصه24

التويا رامى ابراهيم كامل25

الفينا اندرو رؤوف قلدس26

الفينيا ممدوح مجدى ماهر27

لوسيندا بسام حافظ حافظ28

ليليان ممدوح جونى اسداروس29

مارفن حازم مجدى ثابت30

مارال مايكل جرجس عزيز31

مارلى مايكل رمزى عزيز32

ماريا فرج رضا فرج33

مارينا فادى رزق فهمى34

مانويال عبد المسيح جرجس الياس35

مريم مالك فكتور وديع36

مورين عماد نبيل عبد المسيح37

ميراى رومانى خليل توفيق38

ناتالى مينا عيسى مينا39

ناتالى هانى عبد المسيح ويصا40

هنا فيليب نجيب زكى41

هنا محمد احمد محمود42

هولى عصام قطرى وديع43

Class : C



سنودس النيل االنجيىل

كلية رمسيس للبنات

االسمم
الينا افرام ميالد رسمى1

الينا بيشوى عادل يوسف2

ايرينى دافيد وديع سيدهم3

ايليانا امير ميشيل حنا4

ايمان جالل احمد احمد5

بارثينيا بيشوى جمال فهيم6

براكسيا عادل وديع مسعد7

برنيال صموئيل مجدى نابليون8

بيرال مينا مراد نجيب9

تريفينا مينا الفريد حنا10

تيا مينا نشأت ظريف11

جوى هانى فتحى عبده12

دانية سمير سيد محمود13

رابونزل ريمون رأفت نجيب14

رغد محمد عبد الحميد ربيعى15

رقيه محمد فتحى عبد الفتاح16

ريجويس ريمون فايق فخرى17

 سكينه عدنان طيبوهى18

سيلين مصطفى عالء محمود19

سيلينا عصام وليم ملك20

شانتال بيشوى نبيل بسنتى21

فيرونيكا جورج رياض فؤاد22

كارول يعقوب جبرائيل عوض23

كنده احمد محمد حسين24

النا اسالم يوسف كامل25

لوجين محمد محمود نجيب26

لوسيندا مينا جرجس جلبى27

ليلى حسام احمد عبده28

ليلى حسام خليل عبد الرؤوف29

مارلى ريمون مجدى فايز30

مارلى مينا ممدوح مليكه31

مايفن محب ماهر حليم32

مريم مينا رمزى عزيز33

مكة محمد باهى فهمى34

مليكة محمد موسى العشماوى35

مليكه محمد احمد كامل36

ميروال واصف فارس واصف37

ميال مينا سعيد حكيم38

ميالنيا ماجد امير بشاى39

ناتالى عماد عادل يوسف40

نادين رامى على مخلص41

نانسى احمد كرم محمد42

هنا احمد حسن احمد43

Class : D



سنودس النيل االنجيىل

كلية رمسيس للبنات

االسمم
ايما كيرلس الفى فوزى1

بياترس روبرت رفعت ينى2

بيرال جورج طلعت انور3

بيرال مينا سمير حنا4

تالين جورج عطا هللا اسحق5

ترينتى سيمون جورجى وهبه6

جاسيندا فادى فكرى نقوال7

جوليسيا عماد لويز عطا هللا8

رقيه هيثم عبد الغنى بدر الدين9

سارة ماجد وفقى جندى10

سيلينا بيتر هالل نجاتى11

فاطمة احمد محمد عبد الحى12

فانيسا جورج ماهر نصيف13

فيلومينا ياسر اسحاق حبيب14

كاترينا ايهاب فاروق ابراهيم15

كالرا جورج عبد المالك لوقا16

كنده هيثم احمد موسى17

التويا جون مجدى عطيه18

الفنيا مايكل اسطفال موسى19

الفينيا مينا رومانى يعقوب20

لوجين أشرف جابر اليا21

لى لى ضياء الدين حسن عبدالمنعم22

ليان محمود خضر عبد هللا23

مارال بوال ناجى لطيف24

مارلى سامح عدلى يوسف25

مارلى محب بخيت بطرس26

مارلى مينا سعيد عزت27

مارلى نادر يوسف فوزى28

ماريان رامى رفعت مينا29

مايلى مينا نشأت منير30

مريم رامى فهمى عبد الحميد31

ميرا مينا عادل سامى32

ميركل عماد كمال عطى33

ميريام رامى عماد سعد34

ميلى محب فؤاد فلسطين35

ميورا مجدى سمير ناشد36

ناتالى جورج سولاير ماهر37

ناتالى فيليب فرج زكريا38

ناتالى كريم معوض شفيق39

نيكول جورج نجيب زكى40

ويندى وسيم وجيه وديع41

يارا مصطفى محمد محمود42

يوأنا امير عادل شكرى43

Class : E



سنودس النيل االنجيىل

كلية رمسيس للبنات

االسمم
اليانا عماد حسنى كيرلس1

انابيل صموئيل عبد المسيح ابراهيم2

ايالريا ديفيد نبيل بشاى3

بارثينيا بخيت جابر سيدهم4

بارثينيا هانى فرح خليل5

بريتنى بيتر مجدى نبيه6

جنيفر جون رمسيس يوسف7

جونل جوزيف رمسيس يوسف8

جوى ايمن سمير عزيز9

جويس بولس زاخر عبد المسيح10

دانياال يوحنا حكيم يوسف11

ريتال احمد ابراهيم محروس12

سيلينا مايكل سمير حنا13

سيلينا وائل فرج ميخائيل14

صوفيا امير كمال ثابت15

فالرى مينا رسمى موسى16

فيكى البير تادرس جورجى17

فيلومينا جورج رأفت حليم18

كارال كيرلس قزمان فارس19

كندة مصطفى عبد الرحمن عبد المنعم20

كيريا جون جميل جورجى21

الفينيا رامى روجيه شكرى22

مارال بيتر ثروت كرم23

مارينا مرقس لبيب عوض24

مايلى ماجد كمال عشم25

مروج محمد حاتم عبد الحميد26

مريم تامر سعيد روى27

مريم فادى وجيه جرجس28

مليكة محمود سيد عبد المعطى29

ميرا ايهاب الفريد يوسف30

ميرا هيثم عادل احمد31

ميرابيال مينا ماهر منير32

ميكال عاطف بولس لبيب33

ميال امجد ليشع حنا34

ميالنى ابراهيم ميخائيل يواقيم35

ميلينا هانى ماهر جابر36

ناتالى ارميا كمال نجيب37

ناتالى ماهر رشدى فهيم38

ناردين سامى جرجس يعقوب39

هولى باسم سمير انسى40

هيفن باسم شكرى سوس41

هيفن شادى سماح صالح42

هيفين هانى فوزى سوارس43

Class : F


