
مدرسة العائلة المقدسة

الطالب

:اسم المدرس

:المادة
يالثالث الثانوى أدب 

2019/2020العام الدراسي

امير  رفيق نيقوال برسوم 163009

باتريك  جورج عدىل ميخائيل 272037

جورج  فيكتور ادمون فرح 363030

عىل  محمد صالح الدين محمود نارص 472044

ماهر  مجدي ماهر كامل 53950

محمد  خالد محمد محمد صالح 63982

محمود  محمد اسامه محمد انور الملطاوى 772074

مروان  محمد محمد المغازى احمد 863035

40 :إعداد بكالوريا فرنسية:مسلم 4:مسيحي

1/8 20/09/2019 2:45:35 PMListe_notes_SEC_AR



مدرسة العائلة المقدسة

الطالب

:اسم المدرس

:المادة
1رياضة الثالث الثانوى

2019/2020العام الدراسي

احمد  جالل الدين بركات احمد عز الدين بركات 172014

الكسندرو  ميالد جميل فؤاد كراس 272016

اندرو  وائل انور قديس بباوى 372077

انطوان  عادل مفيد لمىع 472060

بىه الدين  اسماعيل ابراهيم سالم محمدين 572012

جورج  عصام عزت حبشى 663034

جوزيف  انطوان جوزيف سنىك 793083

جون  هابى موريس فهىم 863032

يف  احمد صالح عبد الي  شى 983082

يف  عماد نقوال ابراهيم يوسف شى 1072023

فادى  مراد ماهر اسحق ابراهيم 1172058

فيلوباتير  زكريا ابراهيم جرجس جريس 1272029

كريم  امير ظريف ذىك بولس 1372030

كريم  ميخائيل لويس النخيىل 1472026

ماريو  هابى رياض مينا 1572024

مايكل  مدحت موريس بطرس 1662047

محمد  حاتم جابر محمد 17103084

مروان  عىل حسن فوزى حافظ متوىل 1872001

مصطفى  محمد نور الدين محمود شعراوى 1972036

 جرجس
ى
يوسف  اسامه صدق 2063050

ف فؤاد توفيق لبطيه يوسف  اشى 2172059

يوسف  راىم طلعت عطيه 2272033

يوسف  عماد صليب صادق 2372032

ت ظريف يوسف  موريد الي  2463075
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مدرسة العائلة المقدسة

الطالب

:اسم المدرس

:المادة
علومالثالث الثانوى

2019/2020العام الدراسي

احمد  خالد السيد محمد عىل صيام 172055

ى ايمانويل  عادل فوزى حنا حنير 272010

حامد  محمد حامد خليفه 363056

حامد  مصطفى محمود عباس مصطفى 472051

ى شفيق سيدهم سيف  ساىم صي  572047

عبد الرحمن  هشام محمد السعيد فهىم امام 662057

عمر  احمد عبد الوهاب احمد القرسى 772013

عمر  تامر محمد محمد 863020

فادى  ميخائيل لويس النخيىل 972025

فيلوباتير  ايمن ميالد وديع مينا 1063061

ء محمد عبد الحميد كريم  هابى 1172068

 ايوب رزق هللا
ى
مايكل  باسم شوق 1263015

مايكل  وحيد فؤاد كامل 1363055

محمد  عىل انيس عبد الوهاب 1472039

يوسف  وليد السيد محمد البنوى 1572006
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مدرسة العائلة المقدسة

الطالب

:اسم المدرس

:المادة
1الثابى الثانوى

2019/2020العام الدراسي

امير  محب انطون حبيب الجبالوى 173052

امير  وسام انطوان سالمه الياس 273078

اندريه  جورج نبيل وحيد 382177

جون  عماد عبد الملك بولس اشائيل 482117

 ايوب
ى
دانيال  باسم شوق 573003

ى
روبرت  ريمون حنا خريستوق 673054

زياد  احمد عبد العليم حجازى 782146

سيف الدين  احمد عبد الوهاب عطوه 882157

بل  فايز جورج فايز بولس شى 982158

 احمد محمود
ى
عبد الرحمن  احمد ابراهيم الدسوق 1082121

عىل  ياش احمد اكرم عبد اللطيف فهىم 1173074

كريم  ادوارد فؤاد اسكندر 1273019

ى ف احمد السباىع شاهير كريم  اشى 1382134

ف ادوارد لويس كريم  اشى 1482165

ماثيو  ايهاب فوزى فؤاد موس 1582169

وس خليل مارتن  صفوت حفيظ تاورصى 1673021

مارك  سامح وهيب فرج 1782140

ماركورى  جوزيف رفعت صموئيل 1873058

ى  ابو العينير
مازن  طارق محمد ابراهيم مصطفى 1973068

مايكل  جورج يوسف وهبه مسعد 2073011

مايكل  ماجد رشدى طوسون 2182118

محمد  رؤوف احمد عبد الرؤوف عبد اللطيف 2282156

محمد  عالء عبد المعبود محمد عمران 2382151

مصطفى  خالد نرصت نعيم 2473016

ميشيل  يوسف فؤاد داروس 2582104

ى ى مينا  ماجد بديع شفيق الفير 2682143

هشام  محمد كامل محمد سمير األفندى 27113101

ف جمال لويز يوسف  اشى 2882103

يوسف  حازم يوسف السيد منترص 2982129

يوسف  عماد عزىم ايوب حنا 3082168

يوسف  هابى جرجس جندى يوسف 31132115

110 :إعداد بكالوريا فرنسية:مسلم 20:مسيحي

4/8 20/09/2019 2:45:36 PMListe_notes_SEC_AR



مدرسة العائلة المقدسة

الطالب

:اسم المدرس

:المادة
2الثابى الثانوى

2019/2020العام الدراسي

اكرم  تامر خليفه عىل عبد الرؤف 182101

الفاروق  محمد حامد محمود عبد العزيز 282155

امير  باسم عاطف قيرص 373015

اندريا  جوزيف موريس عازر 482164

يف جورج حليم جورج  شى 582162

جورج  ماجد فوزى فريد 673076

دانيال  استور الكسان استور زارداليان 773031

روبير  رأفت خلف عطا هللا 873024

زياد  ممدوح محمد رشاد عىل طلبه 982116

صالح  شادى محمد سعيد عبد الحسيب عبد ال 1082144

ى عمر  احمد عبد الغفار السيد العمير 1182109

فادى  مجدى زىك ابراهيم 1272093

فادى  ناج  روبير دمر 1372003

فيليب  منير فيليب اسحق 1473071

كريم  ساىم حسام الدين عيش السيد 1582154

ى ى لس  ماجد بديع شفيق الفير كير 1682142

ول  صموئيل حنا منصور جرجس كير 1773061

مارتن  عادل عبد هللا عزيز 1882150

مارك  خالد انطوان بطيخه 1982133

مارك  مدحت جان فهىم 2073047

محمد  مدحت عبد الغنى ابو المجد 2182119

محمود  السيد محمد السيد الطوجى 2282125

ميشيل  عادل جرجس مهدى 2382161

مينا  عادل عبد هللا عزيز 2482148

مينا  عزيز حليم عزيز تادرس 2573075

 محمد بركات
ى
نديم  محمد خالد شوق 2673020

 زاهر حليم
ى
يوسف  جورج شوق 2773012

يوسف  طارق كمال الدين حليم الجاوىل 2873040

يوسف  عادل عبد هللا عطيه عياد 2973066

يوسف  عالء الدين همام محمد فهىم 3073049

يوسف  كريم يوسف رزق 3173065
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مدرسة العائلة المقدسة

الطالب

:اسم المدرس

:المادة
يالثابى الثانوى أدب 

2019/2020العام الدراسي

ى احمد  نجم الدين عبد الغفار حسير 173013

امير  ايمن امير الحكيم مسعد 282128

توماس  عماد عزت حبشى 382120

جيم  انطوان جميل نسيم 473084

ستيفن  مجدى عازر نجيب 592087

يف ايمن الفاروق محمد الفاروق عبد الرحمن  شى 682126

ف عبد الهادى السيد عبد المجيد عبد هللا  اشى 773050

عمر  حازم محمود فهىم القرمابى 873028

ى لطفى عبد الرحيم عمر  معيى 973030

فارس  طارق فؤاد جالل 1082124

كريس  عادل اسعد نصيف عبد الملك 1182114

مؤيد  احمد سعد محمد فاروق محمد راشد القنوابى 1273037

مارك  مجدى ماهر كامل 1373055

ماريو  عادل عبد هللا عزيز 1482149

محمد  احمد عبد الرحمن محمد عبد اللطيف مكيوى 1582132

يوسف  سامح السيد صقر 1673044

يوسف  هابى فيكتور لبيب 1773069

90 :إعداد بكالوريا فرنسية:مسلم 8:مسيحي

6/8 20/09/2019 2:45:36 PMListe_notes_SEC_AR



مدرسة العائلة المقدسة

الطالب

:اسم المدرس

:المادة
1األول الثانوى

2019/2020العام الدراسي

ابرام  وسام ثروت منى ساويرس 182025

اندرو  امير سمير خليل 283069

اندرو  جورج عريان فهيم 383046

اندريه  انطوان جورج معوض ميخائيل 483023

توماس  بهاء حرب  محروس هارون 5132109

جوبى  عبد السيد فرج عبد السيد 682003

ديفيد  جون عوض توفيق 782006

ى رامز  مدحت لطيف فخرى حنير 883065

ى راىم  مدحت لطيف فخرى حنير 983064

روالن  ميشيل جورج ميشيل عجرم 1083010

سامر  رفيق عادل ثابت 1183040

سيف  خالد عاطف عبد العزيز نصار 1282021

عبد الكريم  طارق عبد الكريم ابراهيم عتمان 1392082

 عطيه
ى
عبد هللا  طارق محمود شوق 1482052

عىل  ياش محمد عىلي ابراهيم الميىه 1583019

يف اسماعيل محمد عبد العزيز محمد الجمال عمرو  شى 16113103

عمرو  نبيل فؤاد احمد 1782049

فادى  جون فائق ميخائيل جرجس 1882033

فادى  عماد عبد اللطيف عبد العزيز 1983075

كريم  باسم جمال فوزى خير 2082009

كريم  وسام نقوال برسوم 2183072

لس  عياد زىك خله كير 2282043

ى نان حنا مارك  ريمون ميى 2382057

مصطفى  تامر مصطفى سيد مصطفى 2483026

ى  احمد محمد فتح احمد السويفى ياسير 2582059

يوحنا  ماهر خليل ابادير 2682026

ى صالح عبده يوسف  حسير 2792086

يوسف  كريم عبد السيد كامل عبد الملك 2883057

يوسف  مح الدين رجب مرس البنا 2983027
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مدرسة العائلة المقدسة

الطالب

:اسم المدرس

:المادة
2األول الثانوى

2019/2020العام الدراسي

االن  فادى جوزيف الياس سابا 183058

امير  باسم زكريا سعد فلتس 282037

اندرو  مكرم اسحق مرصى صليب 382058

انطوان  ماجد حبيب بسطا 482047

جاك  وفيق فؤاد خزام 583020

جوزيف  ميخائيل شلن  جورج  683056

وس خليل ستيفن  صفوت حفيظ تاورصى 783079

سالمه  امير سالمه محمد محمد سليمان 883043

سمير  محمد سمير محمد مسعود 992085

شادى  هابى نرصى زىك بشاى 1083032

عبد الرحمن  احمد محمد محمد 1183038

عبد الرحمن  باسل بشير شفيق القيشاوى 12122114

عبد الرحمن  محمد جميل محمد لطيف 1382029

عمر  خالد زكريا حنفى السحار 1493086

عمر  محمد احمد محمد احمد 1582005

فادى  ايهاب مجدى حليم رفله 1682010

ى شفيق سيدهم كريم  ساىم صي  1782022

كريم  نادر توفيق رياض سليمان 1883031

مارك  عماد بدير شحتو نعمت هللا 1983018

مايكل  ناج  كمال جرجس قرياقس 2083045

محمد  مصطفى محمد ساىم مصطفى منصور 2182013

 عطيه
ى
محمود  هشام محمود شوق 2282040

مصطفى  احمد مصطفى احمد عيش 2382023

ميشيل  رائف نبيل فهىم 2483029

مينا  عادل عدىل جورج  2582053

يوسف  رفيق فايق اسعد 2682018

يوسف  كريم بهجت التالوى 2782048

يوسف  وائل حلىم يعقوب 2883080
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