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 الدقهلية  جمصة  1
   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي رياض اطفال 

   

 ساىم السيد السعيد عىل عدوى احمد ساىم السيد السعيد عىل عدوى 
 مدحت محمد يسن عبدالهادى تاليه مدحت محمد يسن عبدالهادى 
  

ى
 عبدالنبى عىل عون

ى
 السيدعون

 عبدالىح السيد عبدالرحمن ىمسل مازن محمد صالح محمد عبدالرحمن 
 محمد احمد حسن محمد احمد 
ي   ي  عمر عمرو عىل محمد أحمد القصبى  عمرو عىل محمد أحمد القصبى
يف فوزي   يف فوزي محمد متولي  هند شر  شر
 احمد البدوى الشحات بدوى غزى ساره احمد البدوى الشحات 
 باسم محمد محمد الجمل  ادهم باسم محمد محمد الجمل  
 محمود ابوبكر محمد اسماعيل شومان ابراهيم محمود ابوبكر محمد اسماعيل شومان  
 محمد جمعه حسن جمعه حسن محمد جمعه حسن  
 عزىمي عىلي ابوالسعد 

ى  لسعد بغداديعزىمي عىلي ابوا الي 
ي محمود إبراهيم  ي محمود إبراهيم السيد يوسف محب   محب 
ي  

بيبى ي  فريدة محمود محمد عبد السميع الشر
بيبى  محمود محمد عبد السميع الشر

 امي  بدير حسن بدير ادم أمي  بدير حسن بدير 
 محمد ابراهيم عبد الغفار ابراهيم شعي   ابراهيم محمد ابراهيم عبد الغفار ابراهيم شعي   
ين يشى محمد صابر   يشى محمد صابر رزق شر
ي  

ي سليمان كرمه محمد يوسف العنانى
 محمد يوسف العنانى

 محمود زغلول صديق برهام ود زغلول صديقمحم محمد  
 أحمد محمد حسن شافع محمد احمد محمد حسن 
 اشاء متولي فهىمي سليم محمد 
 عالء احمد السيد محمد ساندى عالء احمد السيد محمد 
 احمد عىل عزت مصطفى  جبى احمد عىل عزت مصطفى  
 سالم محمود محمد محمود سالم محمود محمد 
   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اطفال  رياض ثانيا 

   

 مينا شكرى راجى حنا  سيلينا مينا شكرى راجى حنا  
 محمد حامد عبد الرحيم المغازي أحمد محمد حامد عبد الرحيم المغازي 
 احمد حامد عبد الرحيم المغازى  ريم احمد حامد عبد الرحيم المغازى 
  

ى
ف حامد عبد الشاف ف ح حامد أشر  حامدامد عبأشر

ى
 دالشاف

ي  
بيبى ي  عمر أحمد إبراهيم عبد الرازق الشر

بيبى  احمد ابراهيم عبد الرازق الشر
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ي 
 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا ابتدان

   

 ايمن محمود احمد االمام احمد  
 احمد محمود عبدالجواد عوض حسن ملك احمد محمود عبدالجواد عوض حسن 
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 الغربية طنطا 2
   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي رياض اطفال 

   

ف  يحب      محمد محمود عبد الحميد شر
اوي  اوي أحمد السيد محمد النيى  النيى

ي مصطفى
 السيد محمد حفبى

 ورهمحمد عىلي محمود الش محمود محمد عىلي الشوره 
 محمد عىل احمد عبيد  اميمه 

محمد عبدالمنعم خليل خليل  من سعيد عبدالرح 
ى   شاهي 

ى   سعيد محمد عبدالمنعم خليل خليل شاهي 

 عىل عىل السيد داود  مريم عىل عىل السيد داود  
 مصطفى محمد كامل الشناوى  ساره  
 محمد عبدالعزيز هاشم عبدالفتاح  حمزه محمد عبدالعزيز هاشم 
 لدين السيد المرابعسيد نرص اايلينا ال ايلينا السيد نرص الدين  المرابع 
 محمود صالح محمود احمد ايه  
 محمد محفوظ عبدالحميد عطية محمود محمد محفوظ 
ام محمد محفوظ عبدالحميد   محمد محفوظ عبدالحميد عطية مي 
 وليد عادل عبد الفتاح عسل  أنس وليد عادل عسل  
 مها محمد السيد الدرف الحليم بعلطتوفيق عبدعمر احمد  
ي عبدالحميد ونس 

ي عبدالحميد عبدالخالق ونس  أحمد مصطفى
 مصطفى

ف السيد الحداد   ف السيد عبدالن جواندا أشر  بى الحدادأشر
ى ابراهيم فرج محمد ريحان   ابراهيم فرج محمد ريحان  ياسي 
ي عمرو ابراهيم عبد المجيد الصغي     المجيد الصغي   اهيم عبد عمرو ابر  يحب 
ملسي  ىحي الرفاعي مصطفى محمد عبدال   حكمت فاروق االحمدي الشر
 بارح مصطفى حلىم احمد سالم خرصى  عبد الرحمن بارح مصطفى حلىم احمد سالم خرصى  
وك  ي ميى  ايناس عبد الىحي عبد اللطيف الجرج  سما مؤمن السيد يحب 
 احمد عبد المنعم احمد ندا حمزة 
 لسيد خليلرباح محمد سالم ا مد سالم السيد خليلباح محمحمد ر  
 إسالم أحمد إبراهيم عمر بتول إسالم أحمد إبراهيم عمر 
 إيهاب محمد فوزى أحمد البديوى مصطفى إيهاب محمد البديوى 
 محمد سعد شفيق غرابه نادين محمد سعد غرابه 
 محمد عىلي عبد الفتاح غنيم عىل محمد عىل غنيم 
 حمد الفيوىمدرى مسيد الباحمد ال د السيد البدرى محمد الفيوىم احمعبد هللا 
ي محمد عبده زويل   محمد عبده محمد زويل سىحى
 مصطفى عبد الفتاح مصطفى الخول سعيد مصطفى عبد الفتاح مصطفى الخول 
 جبى سمي  شبل قاسم سليم  جبى سمي  شبل قاسم سليم  
 محمد النمراحمد وائل  زياد وائل احمد محمد النمر 
 شبلعادل محمد  جنة محمد عادل شبل 
 محمد عبدالستار عبدالسالم شتا مليكه 
 فارس فهىمي فارس الحطيم أنس فارس فهىمي الحطيم 
ي محمد عبدهللا درويش مريم 

 مصطفى



 

Page | 4  
 

 إسالم فرج عطية السباع مريم إسالم فرج عطية السباع 
 لدينمحمود عىلي ا ابتسام محمود  آدم محمود فهىمي أحمد عبيد 
 مصطفى فتىح زىك 

ى
 مصطفى فتىح زىك  حسن   حسنملك هان

ى
 هان

 محمد جمال عبدالمنعم عبدهللا عمر محمد جمال عبدالمنعم عبدهللا 
 محمد محمد محمد عبدهللا الجرف آيسل 
 قصي عبدالرحمن احمد محمد قصي عبدالرحمن احمد محمد 
 محمد رحمن احمد ليث عبدال ليث عبدالرحمن احمد محمد 
ي  

ي عبد الفتاح كارما محمد السيد عبدالغبى
 محمد السيد عبد الغبى

ي يوسف عىلي  
 محمد عىلي عبد المغبى

 ليان وليد محمد الزيات ليان وليد محمد الزيات 
قت أحمد الششتاوى فارس   أحمد الششتاوى السيد فارس أشر
ي   ي  يحب 

ي عفيفى
 محمود عبد الغبى

  د اسماعيلياسمينا محمد فول محم 
 
 سميحة محمد السيد عبدالباف

 احمد حامد احمد زهران احمد حامد احمد زهران اد اي 
 محمد ساىمي زين عبد العزيز متولي  أسيل محمد ساىمي زين عبد العزيز متولي  
 محمد أحمد الصاوي عبدالرحيم أحمد محمد أحمد الصاوي 
ي حرازمحم 

 
ي حراعبد القادر مح  د عبد القادر محمد الدسوف

 
 زمد الدسوف

 سباع عبدالعزيزوائل عبدالحميد ال كارما 
ى   ى  مصطفى أحمد محمد العزب شاهي   أحمد محمد العزب شاهي 
ي  ابرآم مايكل محب شحاته 

 
 مايكل محب شحاته باف

 ابراهيم قمر الدوله احمد الخطيب محمد ابراهيم قمر الدوله الخطيب 
ي أحمد محمد الديب 

ي  عبدالرحمن مصطفى
 مد محمد الديب أحمصطفى

   

   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ال ثانيا رياض اطف

   

ي  ي إياد فتىحي فتىحي السيد بحي   فتىحي فتىحي السيد بحي 
 طارق جمال زىك شكر مريم 
ي العطار 

 
ي احمد العطار رغد هيثم الدسوف

 
 هيثم الدسوف

 عىل عىل السيد داود  فضيله عىل عىل السيد داود  
 محمود ابراهيم محمود خليفه منه 
 هيثم فكيه عبد الحليم الجبالي  الجبالي عبد االحليم  هنا هيثم فكيه 
 هانى طلعت احمد الزيات محمد هانى طلعت احمد الزيات 
 احمد عبد المعىط عبد السالم الفف   عبد السالم احمد عبد المعىط الفف   
  عىل عبدهللا ابو عثمانبدهللاعىل ع محمد عىل عبدهللا عىل عبدهللا ابو عثمان 
 رمضان عبد محمد أحمد  

ى
  الخالق المنوف

ى
 أحمد رمضان عبد الخالق المنوف

 نبيل نظىم زىك معوض إلينا نبيل نظىم زىك 
 باسم اسماعيل احمد عطا  روفان باسم اسماعيل عطا  
ف عبد الغبى سيد احمد عبد الغبى   ف عبد الغبى سيد احمد عبد ا مالك اشر  لغبى اشر
ف محمود عبد العزي  ف الدينور أشر ف الدين  ن ز شر ف محمود عبد العزيز شر  أشر
ه  ه خديجه احمد عبالعزيز ابوخرصى  احمد عبدالعزيز احمد عىلي ابوخرصى
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ي 
 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي ابتدان

   

 عبد الحميد حلىم عبد الحميد عوض محمد عبد الحميد حلىم عوض 
 ضان عبدالعليم رمضانليم رمعبدالع ة عبدالعليم رمضان عبدالعليم رمضاننم 
 نوران تامر حسن السيد نوران تامر حسن السيد 
وك  ي ميى  ايناس عبد الىحي عبد الطيف الجرج مروان مؤمن السيد يحب 
 وليد محمد عبدالغبى الزيات محمد وليد محمد الزيات 
ي العطار  

 
ي احمد العطار هيثم رفيده هيثم الدسوف

 
 الدسوف

 مريم محمد عبد الستار اسماعيل عبد النبى  ر اسماعيل عبد النبى مريم محمد عبد الستا 
 احمد السيد البدرى محمد الفيوىم يارا احمد السيد البدرى محمد الفيوىم 
 االء سعد عىلي الدواخىلي  محمد 
 اسامه البيوىمي عبدالواحد دغش حسام اسامه البيوىمي دغش 
 الشهاوى عماد عبدهللا السيد  ماد عبدهللا الشهاوىب عشها 
 أحمد عبدالهادي محمود سالمه    فارس أحمد عبدالهادي سالمه    
ى محمد فتىحي طلبة جيى    محمدفتىحي طلبة جيى  لوجي 
 عىل عىل السيد داود  سما عىل عىل السيد داود  
يف محمد نجيب الششتاوى  يف محمد نجيب فتىح الش محمد شر  شتاوىشر
ي  يراهيم عنبيل اب محمد نبيل ابراهيم الشعي   بد الوهاب الشعي 
 عيد السيد احمد الطنطاوي محمد عيد السيد احمد الطنطاوي 
   

   

   

ي 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا ابتدان 

   

 محمد ساىمي زين عبد العزيز متولي  مازن محمد ساىمي زين عبد العزيز  
 راما محمد السيد عوض سيد عوضراما محمد ال 
 عبدالعليم رمضان عبدالعليم رمضان دالعليم رمضانيم رمضان عبجنة عبدالعل 
 أيمن أحمد بسيونى العماوى أحمد أيمن أحمد العماوى 
 محمد فتىحي السيد عبد الهادي  باسل محمد فتىحي عبد الهادي  
 طارق جمال زىك شكر يوسف 
 هانى مصطفى فتىح  زىك حسن مريم هانى مصطفى فتىح زىك 
 هيم محمود خليفهابرا محمود  عبدهللا 
ه  ه جميله احمد عبدالعزيز ابوخرصى  احمد عبدالعزيز احمد ابوخرصى
ي  

بيبى ي عوض بسملة عىلي السعيد الشر
بيبى  عىل السعيد الشر

 عبد الحميد حلىم عبد الحميد عوض هايدى عبد الحميد حلىم عوض 
ياحمد نبيل ابراهيم الشع  ي ي   نبيل ابراهيم عبد الوهاب الشعي 
 محمد ابراهيم طه ابوطربوش  حمد ابراهيم ابوطربوشن مماز  
 مزي السيد غازيوائل ر  تيم هللا وائل رمزي غازي 
 هيثم فكيه عبد الحليم الجبالي   ادم هيثم فكيه عبد الحليم الجبالي  
 يم صومعابراهيم عبدالخالق ابراه محمد ابراهيم عبدالخالق صومع 
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ي  ي ففتىحي  ريماس فتىحي فتىحي السيد بخي   تىحي السيد بحي 
  

 
  أشصالح وحيد صالح عبد الباف

 
 صالح وحيد ثالح الدين عبد الباف

 محمود عبدالهادي محمود زوين محمد محمود عبدالهادي زوين 
ى حمدى   احمد ربيع حامد البحي 
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 المنيا المنيا 3
   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي رياض اطفال 

   

 راىمي قطب صالح قطب طب صالحرهف راىم ق 
 عمرو عبدهللا كامل موىس تقوى 
 وائل كامل شفيق كامل كريم وائل كامل شفيق كامل 
ي  فابيوال مينا شحاتة ساىمي  

ي نجيب يبى  مريم بشر
 دعاء عبد الرحيم محمد عبد الفتاح  وىس عبد العزيزمازن مصطفى أحمد م 
ى   ى سيد حسي  ى سيد ح ملك احمد حسي  ى احمد حسي   سي 
 يكل منصور يعقوب جرجسما مانويل مايكل منصور يعقوب 
 عالء محمد محمد عىلي سليمان آش عالء محمد محمد عىلي سليمان 
 محمد مختار محمد عىل يوسف محمد مختار محمد عىل 
 مد مصطفى محمد أبو العالحم عمر  
 أحمد فؤاد عبدالحميد سيد محمد أحمد فؤاد عبدالحميد 
ي محمد  خديجه 

 عبد الكريم يونسحسبى
اوي عبد العزيز  اوي عبد العزيز محمد عبدالرحمن محمد الشيى  محمد الشيى
 وائل محمد جابر محمد عبد الرحمن  وائل محمد جابر  
 عالء فتىحي محمود محمد الجالب لجالبجودي عالء فتىحي محمود محمد ا 
 عمرو محمد عبد السالم رجب ياش عمرو محمد عبد السالم 
 عبدالرحمن محمد عىل محمد خديجة عبدالرحمن محمد عىل 
 محمد اسماعيل حسن شلقاىمي  نورين محمد اسماعيل حسن شلقاىمي  
ى  النا احمد جمال الدين خلف    احمد جمال الدين خلف حسي 
ي سمي  عبد المالك عبد الحافظصم محمد 

 طفى
 محمد احمد حسن عيس مريم محمد احمد حسن عيس 
ي مصط سلسبيل 

 سمي  عبد المالك عبد الحافظفى
 احمد محمد عىلي ابراهيم سيف 
ى  هادى عماد فؤاد بشاى   عماد فؤاد بشاى حني 
 محمد احمد عبدهللا محمد مريم محمد احمد عبدهللا محمد 
 ساىم كرم صالح  رم صالحفريدة ساىم ك 
 هانى عبد الوارث  سلىم هانى عبد الوارث 
 الدين صفوت اء ضي  رغد ضياء الدين صفوت  
ل اسحق خليل   اسحق خليل  بي 
 عبد هللا محمد  مازن عبد هللا محمد  
 أحمد سيد كامل   فريدة أحمد سيد كامل  
 مارك االكسان  آدم مارك االكسان  
 مصطفى حسن رجان    سن رجان  انس مصطفى ح 
 محمود عىل ثروت  جومانا محمود عىل ثروت 
يف أحمد محمد  يف أحمد محمد  أدهم شر  شر
 وليد محمد عبد الحميد   أحمد وليد محمد عبد الحميد  
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 جون ثروت   كريم جون ثروت  
 حسام أحمد عبد العزيز  مريم حسام أحمد عبد العزيز 
 أحمد عىل أحمد  أيسل أحمد عىل أحمد 
   

   

   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا رياض اطفال 

   

 محسن محمود محمد أحمد البكرى د البكرىمود محمد أحممحمد محسن مح 
 احمد محمد عىلي ابراهيم مروان 
 محمد محمد اسماعيل عامر عليا محمد محمد اسماعيل 
ي محمد عبد المنعم  آمنة 

 محمودمحمد محمود مصطفى
 مينا عماد فايق مجلع ساندرا 
 يوسف شكرى يوسف يوسف جايدن يوسف شكرى يوسف 
 عىلي احمد عىلي سليم احمد عىلي سلىمي عىلي  
 هشام محمد توفيق عىل مروان هشام محمد 
 عىل عبد الكريم عىل  بيسان عىل عبد الكريم عىل  
 عمرو أحمد عبد هللا نورين عمرو أحمد عبد هللا 
 وفيق رمزى شحاته مزى شحاتهوفيق ر بريب   
 محمد فاروق   عمرو محمد فاروق  
ى هانى ايوب    يوب هانى ا  شي 
 عصام فتىح أميل ندى عصام فتىح أميل 
 باسم غال حنس   بريب  باسم غال حنس  
   

   

   

ي 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي ابتدان 

   

ى عىلي عبد الكريم عىلي   ي  ياسي 
 مد محمد احمد احتهانى

 هشام محمد توفيق رقيه هشام محمد 
ى   ى عبد الهادي حسي    منصور رفعت عبد هللانداء احمد  هادي حسي 
 ماريت عادل حلىمي ادم جوليانا جيىمي سعيد توفيق 
ى  تيم هللا تامر محمد ثروت نجيب سيد   صفية محمد يوسف حسي 
 محمد محمود محمد طرفاوى محمود 
ى يوسف احمد حس  ى سيد حسي  ى  ي  ى سيد حسي   احمد حسي 
 ماجد عادل عوض مجىل شنوده 
 عاصم عىلي أبوالعيون عىلي عىلي  أحمد عاصم عىلي أبوالعيون عىلي  
 نشين يحب  احمد حافظ رؤى 
ى   ى أحمد محمد أحمد محمد عبد الصالحي   أحمد محمد عبد الصالحي 
 مدحلىمي عبد الرؤف حلىمي اح سيف الدين حلىمي عبد الرؤف حلىمي  
 معىط رسىم   ذو النورين معىط رسىم  
 هانى عبد الوارث  انس هانى عبد الوارث 
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 محمد فاروق د فاروقدارين محم 
 أحمد أبو النور   مصطفى أحمد أبو النور  
 عالء أحمد محمد  ملك عالء أحمد محمد  
  

 
ف    مينا أسامة مينا مشر

 
ف  أسامة مينا مشر

 أمجد عايد  فادى أمجد عايد 
 حمادة إسماعيل محمد محمود حمادة إسماعيل محمد 
 عاندرو ايليا ودي  جينيفر اندرو ايليا وديع 
 بيشوى حنا   يوسف بيشوى حنا  
 محمود محمد   ساندى محمود محمد  
   

   

ي 
 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا ابتدان

   

ى   ى عبد الهادي حسي  ي حسي  ى   منصورنداء احمد رفعت عبد هللا كيى
 طارق عبد هللا عبد السالم حافظ  دهب طارق عبد هللا عبد السالم حافظ  
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ة ش عيسي و ح 4  البحي 
   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي رياض اطفال 

   

 عصام مراد ابو الفضل عبد القادر محمد عصام مراد ابو الفضل 
 مصطفى إبراهيم مصطفى مبارك اهيم مصطفى مباركطفى ابر لميس مص 
 عبده محمد عبده محمد  ايات عبده محمد عبده  
 أنور محمود أنور عطا عىلي غنيم نيمأنور محمود أنور عطا عىل غ 
ي  

بيبى ي  آسيل جمال عبد النارص مصطفى محمد الشر
بيبى  جمال عبد النارص مصطفى محمد الشر

 عمرو جمعه عمر عبدالعزيز العزيز وعد عمرو جمعه عمر عبد  
 محمود عبدالغفار محمود عوض ىمي محمود عبدالغفار محمود 
 حمد فرجمحمد م إبراهيم جودي إبراهيم محمد محمد فرج 
 ج يوسفعماد حليم جور  حليم 
 عبد المنصف خالد عبد المنصف عبد الجواد أحمد عبد المنصف خالد عبد المنصف عبد الجواد 
 محمد فتىحي مصطفى بركات صطفى بركاتد فتىحي ممحمد محم 
قاوى  قاوى محمدايمن عىل الشر  ايمن عىل الشر
 بو سعدهفرج بيوىم ا  محمد فرج بيوىم ابو سعده 
 عبدالهادى عبدهللا  مصطفى عبدالهادى عبدهللا  
ف غمري عبد هللا غمري  ف غمري عبد هللا غمري معاذ أشر  أشر
   

   

   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل  فال ثانيا رياض اط

   

 احمد ماهر عبد المجيد عبد الجليل آمن احمد ماهر عبد المجيد بالل 
 جابر سعيد عبدالهادي عىلي  هادي ادهم جابر سعيد عبدال 
ي  

بيبى ي  نشين جمال محمد عبده الشر
بيبى  جمال محمد عبده الشر

 شحته قنصوه عىلي الخطيب  احمد شحته قنصوه الخطيب  
 محمد انور ابرهيم عبدالمعىطي  هاجر محمد انور ابرهيم  
ي محمد حمد حسبى  

 عصام حسبى
 عود ادريس فاخر اسماعيل مس حازم فاخر اسماعيل مسعود  
 عبدالمالك اسماعيل مسعود ادريس  شيماء عبدالمالك اسماعيل مسعود  
 وليد اسماعيل مسعود ادريس  سحر وليد اسماعيل مسعود ادريس  
 أنور نرص هللا محمد عبد المقصود وحيده جودي أنور نرص هللا محمد عبد المقصود وحيده 
 لونيس محمد سالم كامل عبدا سالم محمد سالم كامل  
 حسن رشدى حسن  رانيا حسن رشدى حسن 
 عىل محمد صالح عبدهللا  زياد عىل محمد صالح عبدهللا  
 يىحى ايمن ابراهيم مل جبى ايمن ابراهيم مليىحى  
 محمد عثمان عبد المحسن  سيف محمد عثمان عبد المحسن 
 خالد عبد السيد عبد القوي  آدم خالد عبد السيد عبد القوي 
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 حامد محمد مرىسي   مرىسي  مد محمد حسام حا 
   

   

ي 
 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي ابتدان

   

 ه السيدعادل عبد الرحيم حميد فهد عادل عبد الرحيم حميده السيد 
ي مبارك  

ي مبارك  ساندي سامح ابراهيم مصطفى
 سامح ابراهيم مصطفى

  حميدهأبو بكر حميده عىل عبد الرحمن أبو بكر حميده عىل حميده 
 نبيل محمد الشافعي عبد الحميد حبيب محمد نبيل محمد الشافعي عبد الحميد حبيب 
ف عثمان عبدالرحيم   ي اشر

ف محمد عثمان عبدالرحي جبى  م أشر
 عبد الوهاب فايز عبد الوهاب نصار  محمد عبد الوهاب فايز عبد الوهاب نصار 
 د عىل المرصيعمرو محمد حام محمد عمرو محمد حامد عىل المرصي 
 أسامة عبدالهادي عىلي الشيخ هادي أسامة عىلي الشيخ 
 فرحات محمد عبدالفتاح مصطفى  يوسف 
 إدريس فرج محمد عبدالجواد عبدهللا 
 عمر محمد حمد براك جتا ري 
 سعد عبدالغبى سعد الطحان  رنيم سعد عبدالغبى سعد الطحان  
 عالء محمد كمال عبدهللا عالء محمد كمال 
 عبدالرحمن شعبان سما عبدالرحمن شعبان 
 عبدالفتاح عبدالحميد كرات  محمد عبدالفتاح عبدالحميد كرات 
ى عبدالجواد  ى عبد  محمد هيثم صيى  الجوادهيثم صيى
 ايمن سعيد   ريماس ايمن سعيد  
 خالد ناجى   ملك خالد ناجى  
 عبدالرحمنممدوح صالح   يوسف ممدوح صالح عبدالرحمن 
 محمد عزت البنا  محمد عزت البنات عز  
 حسام عبدالمرضى سعد منصور  نور حسام عبدالمرضى سعد منصور  
 كرعادل محمد احمد عس  عمر عادل محمد احمد عسكر 
 ياش كريم  سيف هللا ياش كريم 
 مازن نرصهللا  ايمن مازن نرصهللا 
ت    محمد احمد خي 

ت  مصطفى  محمد احمد خي 
 عبدالكريم عاطف عبد الواحد بد الواحدريم عاطف عادم عبدالك 
 احمد محمد ندا   محمد احمد محمد ندا  
 احمد شحاته موىس  عبدهللا احمد شحاته موىس 
 حازم سيف االسالم بركات  االسالم بركات زم سيفهنا حا 
 ياش عىلي عباس عبد الحميد  عىل ياش عىلي عباس عبد الحميد 
   

   

ي ثانيا ابتد
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ان 

   

 صبىح عىل ابوسيف مجىل مصطفى صبىح عىل ابوسيف 
 محمود عبدالغفار محمود عوض مريم محمود عبدالغفار محمود 
 عىلي فوزي محمد عىلي  يوسف عىلي فوزي محمد  
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 يوسف ابراهيم عزت جاد  يوسف ابراهيم عزت جاد  
ي  

ى
ي  عبدالرحمن احمد حامد منشاوى بسيون

ى
 أحمد حامد منشاوى بسيون

وك شنيشن  وك شنيشن عائشة رفعت سعد ميى  رفعت سعد ميى
 عىل محمد صالح عبدهللا  محمد عىل محمد صالح عبدهللا  
 اسماعيل شحاته احمد   عيل شحاته احمد اسماجنا  
 مصطفى رجب محمد  ساندى مصطفى رجب محمد 
 اح عبد العظيمبد الفتأيمن ع  رحاب أيمن عبد الفتاح عبد العظيم 
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 الدقهلية تىمي االمديد 5
   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اطفال  اولي رياض

   

 أحمد حسن محمد عىلي  حور أحمد حسن محمد عىلي  
 أحمد حسن محمد عىلي  حسن أحمد حسن محمد عىلي  
ي احمد  

ي احمد أسيل احمد الدريبى
 احمد الدريبى

ي ادم عالء السيد مص 
ي مقبل  طفى

 عالء السيد مصطفى
 احمد ربيع احمد عامر تاال احمد ربيع احمد 
 محمد عمر محمد عيسي  عمر محمد عمر عيس 
 احمد فكرى احمد اسماعيل  ندى احمد فكرى احمد اسماعيل  
 احمد بدوى سالم بدوي منه 
 محمد احمد فؤاد عىل لمار 
 بوغنيم العباىسأبوغنيم محمد أ رقية أبوغنيم محمد أبوغنيم 
 حمد احمد كمال الدين جالل م حمزه احمد كمال الدين جالل محمد  
 احمد كمال الدين جالل محمد  حبيبه احمد كمال الدين جالل محمد  
ي  عىلي   ى محمد المنىحى ي حسي   جهاد المنىحى
 محمد إسماعيل عبد الغفار المتول أحمد محمد إسماعيل عبد الغفار المتول 
 محمود مصطفى محمود نور د نورمصطفى محمو آدم محمود  
 اسالم محمد ابراهيم منصور يوسف 
 محمد عزىم رمضان السيد مؤمن محمد عزىم رمضان السيد 
ف محمد عبد الحليم متولي سعفان 

ف محمد عبد الحليم متولي  محمد اشر
 اشر

 أحمد محمد أبوغنيم العباىس عمر أحمد محمد أبوغنيم 
 فتوح جمعة خالفأحمد فاروق  فتوحآدم أحمد فاروق  
 أحمد ابراهيم بدير رمضان ماريا 
 محمد احمد عبده محمد مد عبدهحمد احزياد م 
ي أحمد سالم 

ي أحمد سالم أحمد محمد الدريبى
 محمد الدريبى

 وليد محمد أحمد توفيق تال وليد محمد أحمد توفيق 
 زىكي  السيد شعبان السيد  منة هللا السيد شعبان السيد زىكي  
ف محمد الغرباوي عىلي   ف محمد الغرباوي عىلي  حسن أشر  أشر
 الشافعي ممدوح السيد محمد الشافعي   محمد الشافعي  ممدوح السيد  محمد الشافعي  
 محمد السيد محمد إبراهيم  يس محمد السيد محمد إبراهيم 
 محمود حامد عثمان عبدهللا أحمد محمود حامد عثمان عبدهللا 
ي عوض المر يس كرم عبدال 

ي عوض المرىسي  ىسي غبى
 كرم عبدالغبى

ي آدم أحمد بهاء الكردي أحمد اللي 
ي  ب 

 أحمد بهاء الكردي أحمد الليب 
 وليد حسن ابراهيم ابراهيم  جودي وليد حسن ابراهيم ابراهيم 
 قاسم موىس محمد قاسم   هدى قاسم موىس محمد قاسم  
   

   

 االمر اسم ولي  اسم الطفل  ثانيا رياض اطفال 
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ه مجدى السيد عيسي  اروى شادي سعد احمد السعيد   امي 
ي  

ي طمان م محاسال  تف 
 مود الحسيبى

ي المتولي محمد حال 
 محمد لطفى

 راىم محمد السعيد الشاذل عمر راىم محمد السعيد الشاذل 
يف طه يسن حجازى  يف طه يسن حجازي  عبدهللا محمد شر  محمد شر
 محمد عادل سليمان ندا ان نداعادل محمد عادل سليم 
ي  

ي  الرا عالء محمد الحسيبى
 اإلمامعالء محمد الحسيبى

 اسالم السيد احمد السيد محمد 
 محمد عبدالحميد عثمان احمد  عبدالحميد محمد عبدالحميد عثمان احمد  
 عبد الىحي مصطفى عبدالىحي عويعه مايا 
  سمر احمد محمد ايوب عىلي احمد عبد الفتاح الباز 
ى محمد السيد أسيل   محمود ياسي 
 د عباسمنعم محمعبد المحمود  سيف محمود عبدالمنعم محمد عباس  
 رضا عبدالرحمن محمود محمد مروان رضا عبدالرحمنمحمود محمد 
 أحمد حسن عبدالحميد السيد  مريم أحمد حسن عبدالحميد السيد 
ي عبدالمطلب 

بيبى ب  عمر محمد عوض الشر ي عبدالمطلبمحمد عوض الشر
 يبى

ي عبدالمطلب 
بيبى ي عبد منة أحمد حمدي الشر

بيبى  المطلبأحمد حمدي الشر
 البنداري عبدالعزيز أحمد حسن  عمرو البنداري عبدالعزيز أحمد حسن 
 بسام مختار عبدالىحي السيد  تاليا بسام مختار عبدالىحي السيد 
 محمد عيد أحمد إبراهيم أسيل محمد عيد أحمد إبراهيم 
   

   

   

ي 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي ابتدان 

   

 أحمد حسن أحمد حسن مد حسننورين أحمد حسن أح 
 محمد حسن أحمد عباس حبيبه محمد حسن أحمد عباس 
 أيمن حمدى البكرى عبد السالم أحمد أيمن حمدى البكرى عبد السالم 
 محمد عبدالمنعم محمد حسن  أيسل محمد عبدالمنعم محمد 
 أحمد ابراهيم بدير رمضان عمر  
 مد محمداحمد محمد حا اياد احمد محمد حامد محمد 
ي البكري عبدالسالم 

ي محمد مصطفى
ي عبدالمطلب مصطفى

بيبى  آيه صالح الشر
 عادل محمد محمد حسن محمد عادل محمد محمد حسن  
ى اسماعيل محمد حشمت  نادين نجيب صبح عطاهلل    نرمي 
 محمد احمد عبده محمد عبده محمود محمد احمد  
   

ي 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا ابتدان 

   

ى محمد حامد عىل زياده   محمد حامد عىل زياده ياسي 
 احمد محمد سعد احمد جاد مريام 
 محمد عيد أحمد إبراهيم أحمد محمد عيد أحمد إبراهيم 
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 سوهاج طهطا 6
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي رياض اطفال 

   

 ل احمدمحمد عبد الوهاب كام يحب  محمد عبد الوهاب كامل احمد 
ى   ى عبدالاله حسي  ى   مازن ميشه حسي  ى عبدالاله حسي   ميشه حسي 
 احمد شعبان خميس عبد الصمد يحب  احمد شعبان خميس  
 بساده فتىحي نخلة فرج كاراس بساده فتىحي نخله 
 محمد نبوى عبد الرحمن مهران ن مهران مرام محمد نبوى عبد الرحم 
 خرصى أحمدأحمد محمود   ريماس أحمد محمود خرصى  
 محمد  محمود  عبدالحارس ابو الحمد عمر محمد محمود عبدالحارس 
 محمد احمد زىكي عبدالعال  معاذ 
 علياء عمران محمود محمد عىلي الرا محمد رفعت  
 وضمظهر عطيه احمد ع رنا مظهر عطيه احمد عوض 
ي مالك  كارلوس 

 
 مينا ثروت شوف

ي  ليىل   أحمد حسام عىلي أحمد المغرنى
 محمد عيد صديق شعبان مود محمد عيد صديقحم 
 خالد محمد السيد محمد فريده خالد محمد السيد 
 محمد جمال أسعد عمر  مريم محمد جمال أسعد 
 محمدمحمود عبد الرزاق محمود  حمزة محمود عبد الرزاق محمود محمد  
ى   ى  أكثم ايمن سعد محمد حسي   ايمن سعد محمد حسي 
 مان عمرعمرو السيد سلي هادي 
 أحمد فتىحي محمد محمد  أنس أحمد فتىحي محمد محمد  
 ابوبكر أحمد محمود محمد أحمد أبوبكر احمد محمود 
 مصطفى محمد ثابت محمد معاذ مصطفى محمد ثابت محمد 
 حسام محمد عبدالرؤف احمد شعيب  د شعيب يوسف حسام محمد عبد الرؤف احم   
 محمود محمدأحمد طلعت  يوسف أحمد طلعت محمود 
 احمد فرغىلي محمد نعمان محمد 
 ادهم عبدالراضى توفيق محمد مصطفى ادهم عبدالراضى توفيق محمد  
 محمد محمد السيد عبدالرحمن عىل محمد محمد السيد عبدالرحمن  
ي السيدمحمداحمد لعزيزعبدهللا وليد عادل عبد ا 

 امانى
 احمد محمود محمد جالل  آدم احمد محمود محمد  
 أحمد السيد أحمد عبد العزيز كنده أحمد السيد أحمد عبد العزيز 
 احمد مصطفى محمود عبد الرحيم هنا 
 عالء الدين محمد أحمد  ىمي عالء الدين أحمد حسن  
ى    رشاد محمد أحمد السيد لوجي 
 اسماء محمود احمد فرغىل د العالحمد محمد عباحمد جمال ا 
ي شادي رفعت 

 حمد هريديشادي رفعت م مصطفى
 محمد ماهر عىلي رضوان آش 
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 عمر موىسي مجاهد مهران أنس عمر موىسي مجاهد مهران 
ي نورالدين محمد رودينا 

 محمد مصطفى
 عمرو تاج الدين محمد سليم  سليم عمرو تاج الدين محمد سليم  
 فؤاد عبدهللاحسام الدين محمد  دين محمد فؤاد عبدهللاسام المحمد ح 
 عىل محمود خلف هللا محمد ود خلف هللااحمد عىل محم 
 عبد المنعم ابراهيم عبدالمنعم عىل  احمد عبدالمنعم ابراهيم عبدالمنعم 
 عمانوئيل يونان ميخائيل يونان  بارثينا عمانوئيل يونان ميخائيل يونان  
 فرمان محمد احمد عبد الحميد   احمد عبد الحميد  مان محمد محمود فر  
ى حفناو مري  هان عالء مح  ى حفناوى  ىمود حسي   عالء محمود حسي 
 محمد فرغىل عبدهللا النظاىم  عمر محمد فرغىل عبدهللا النظاىم 
 محمد راضى قبيص حجازى  عبد العزيز محمد راضى قبيص حجازى 
 محمود حسن محمد عبد الرحيم   الرحيم مريم محمود حسن محمد عبد  
 دق بخيتصابر صاميشيل   شارل ميشيل صابر صادق بخيت 
 صموئيل فايز نجيب ميخائيل  اخالص صموئيل فايز نجيب ميخائيل 
 احمد حسن احمد حسن  الرا احمد حسن احمد حسن 
 محمد محمد عىل إبراهيم  أنس محمد محمد عىل إبراهيم 
ى محمدمهند محمد عثما  ى محمد  ن حسي   محمد عثمان حسي 
ى محمود محمد عبد الرازق محمد   ود محمد عبد الرازق محمدحمم  ياسي 
   

   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا رياض اطفال 

   

 ياش عارف حسن محمد  عمر ياش عارف حسن محمد 
 حسام احمد السيد محمد  عبدالرحمن حسام احمد السيد  
 زكريا سعد الدين احمد شحاتة يا سعدالدين احمدزكر  يوسف 
 آسيه محمد رشاد عبد العاطي  عاطي آسيه محمد رشاد عبد ال 
 محمد  احمد سيد عىلي الخولي  منه هللا محمد احمد سيد  
ى   ى محمد  مهاب محمد عثمان حسي   محمد عثمان حسي 
ي عبدالحافظ  ي عبدالحافظ عبدالرحم  يوسف احمد يحب   ناحمد يحب 
 إسالم حسن محمد حسن عمران سندس اسالم حسن محمد حسن 
 هيثم محمد ثابت محمد ابت محمدمحمد هيثم محمد ث 
 عىل عبدالكريم السيد عثمان جبى عىل عبدالركيم السيد عثمان 
ى اسامة موىس   اسامة موىس ذىك واصف جاسي 
 محمد عىلي حسن هداية محمد عىلي  
 جيب رزق هللاحسبى نماركو  سارة ماركو حسبى نجيب 
 سامح منصور احمد السيد احمد سامح منصور احمد 
 طارق محمد محمد رشوان محمد محمد رشوان طارق محمد  
ى   ى  يوسف عىلي رفعت عىلي حسي   عىلي رفعت عىلي حسي 
 السبد أحمد عبد اللطيف عثمان أنس السيد أحمد عبد اللطيف 
 يخائيلصموئيل فايز نجيب م مينا صموئيل فايز نجيب 
 أحمد راشد عىلي مرىسي  آدم أحمد راشد عىلي  
 هانى ابراهيم سليمان عبدالغبى  ن محمد هانى ابراهيم سليما 
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 جمال محمد عىلي محمد عمر جمال محمد عىلي محمد 
 احمد عرفة احمد عىل مروان احمد عرفة 
 ايهاب منصور عبدالجيد عبدالاله  احمد ايهاب منصور عبدالجيد عبدالاله  
 رغىلاسماء محمود احمد ف يوسف جمال احمد محمد عبد العال 
ي  اهد مهرانافنان عز موىسي مج 

 مروه صابر خلف عبد الغبى
 محمد رفعت قاسم محمد عمر محمد رفعت قاسم 
 محمد جمال بخيت عبدالاله ساره محمد جمال بخيت عبدالاله  
ي عىل   ى عىل عبد الرحمن  مريم محمود خي   محمود خي 
 عالء أحمد عوض عبد الرحيم نفارو  
لس    مايكل حسبى نجيب رزق هللا كي 
 احمد محمود محمد محمود  ود محمدمد محمحال اح 
 احمد مختار احمد محمد زياد 
 عمر فاروق احمد صالح فاروق 
 احمد محمد محمد احمد هيكل  رؤى احمد محمد محمد احمد 
 ىلبهاء كمال غزال ع كمال بهاء كمال غزال 
ى محمود محمد عبدالرحيم محمد    محمود محمد عبدالرحيم محمد  الحسي 
 محمود محمد عبدالرحيم محمد   محمود محمد عبدالرحيم محمد هللا منه 
 محمود محمد عبدالرحيم محمد الحسن محمود محمد عبدالرحيم محمد  
ف  ف نعمة هللا مقبول ابرام مينا اشر  مينا اشر
ي ن حازم  

  ورالدين محمد محمد مصطفى
 إبراهيم محمد عبد الرحمن محمد  فريدة محمد عبد الرحمن محمد إبراهيم 
ي  بافىلي مالك عطا ملك 

 مالك عطا ملك حبسر
 عماد حمدى احمد محمد عمر عماد حمدى احمد محمد 
 ثروت عبد العظيم حسن محمد  شهد ثروت عبد العظيم حسن محمد 
 د إبراهيم محمداحم هشام مريم هشام احمد إبراهيم محمد 
 همحمد محمود السيد شلند ريتاج محمد محمود السيد شلنده 
 وائل كمال ساىم مهاود فيلوباتي  وائل كمال ساىم مهاود 
 لح بسيونى احمدعالء الفا يوسف عالء الفالح بسيونى احمد 
 احمد فتىح عبد العال أبو شجره  عبد الرحمن احمد فتىح عبد العال أبو شجره 
 محمد عمر محمد عمر همس محمد عمر محمد عمر 
 شنوده نعيم حبيب عطا هللا  بوال شنوده نعيم حبيب عطا هللا 
 محمود ماهر عىل رضوان  جوداال محمود ماهر عىل رضوان 
 احمد 

ى
 احمد  حامد فتوح حمدى حمدى عبد الشاف

ى
 فتوح حمدى حمدى عبد الشاف

 باسيىل مسعود عطية  سف يو   مايفن يوسف باسيىل مسعود عطية   
 مد عىل محمود إسماعيل اح  اياد محمود إسماعيل احمد عىل  
 محمود عىل محمد حسن   ريتاج محمود عىل محمد حسن  
 احمد محمد عبدالجواد محمد أيسل احمد محمد عبدالجواد محمد 
 احمد محمود السيد محمود  مالك احمد محمود السيد محمود 
قسامر ميالد عبد   قاوى  اوى الصادق نرصى شر  ميالد عبد الصادق نرصى شر
 احمد راضى السيد عبد العال  عبد العال  محمداحمد راضى السيد  
 البدرى عماره محمد قرنه  محمد البدرى عماره محمد قرنه 
   

   



 

Page | 18  
 

   

   

ي 
 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي ابتدان

   

ى أحمد سعد محمد   ى أحمد سعد  ياسي    محمد  حسي 
 سعد محمد عىل أحمد روميساء 
  محمدجيان بدر عىل جيان بدر عىل محمد 
ى احمد محمد عبدالعزيز   احمد محمد عبدالعزيز ابراهيم لجي 
 احمد محمود احمد سالمه رؤى احمد محمود احمد 
ي كمال الدين عبد الغبى  

ي حسن آدم مصطفى
ي كمال الدين عبد الغبى

 مصطفى
 هشام اسامه إبراهيم احمد امه إبراهيم احمد هشام اس 
 محمد سعد احمد طه   محمد احمد طه محمد سعد  
ى وليد وفف  احمد   وليد وفف  احمد ابودهب تولي 
 محمود اسماعيل احمد عىل زياد محمود اسماعيل احمد عىلي  
 هانى شحاته عبد السيد توفيلس سيلينا هانى شحاته عبد السيد 
وق ايهاب منصور    ايهاب منصور عبدالجيد عبدالاله عبدالجيد عبدالالهشر
 لموجود اسماعيلاحمد  سعيد عبد ا صهيب 
 يحب  محمود محمد ابراهيم يحب  محمود محمد ابراهيم  
 محمد خالد بن الوليد أحمد حسن  حمزة محمد خالد بن الوليد أحمد  
 احمد مختار احمد محمد معاذ 
   

 
 عليا   سيد محمودعليا شوف

 
 سيد محمودشوف

 مد سلىم محمد أحمد ابراهيم مح سلىم محمد أحمد ابراهيم محمد  
 أحمد محمد عبدالجواد محمد أسيل 
ا روفائيل رسىلي زاخر   روفائيل رسىلي زاخر روفائيل مي 
ي  فريدة    أحمد حسام عىلي أحمد المغرنى
 احمد عيد غريب حسن ريناد احمد عيد غريب حسن 
 جنات احمد رشاد عبد العاطي  بد العاطي جنات احمد رشاد ع 
 دالرحمن محمد السيد محمد بع محمد عبدالرحمن محمد السيد محمد  
 نرص الدين عز محمد احمد زكريا 
ى عمرو محمد عىل   عمرو محمد عىل عبدالحافظ لجي 
 وليد كمال حامد محمد جودي وليد كمال حامد 
 ناحمد محمود أحمد حس يوسف أحمد محمود احمد 
 عادل عزىم حليم بسكالس كاراس عادل عزىم  حليم 
 مينا اسحق لطفى حنا طفى حنا مارل مينا اسحق ل     
 السيد عبد الحليممصطفى إبراهيم   محمد مصطفى إبراهيم السيد عبد الحليم 
 احمد جمال حامد محمد  كادى احمد جمال حامد محمد 
 كيم عبيدوجيه صادق ح  مارك وجيه صادق حكيم عبيد 
ى بقطر  ى بقطر  بريب  يوسف زاهر مي   يوسف زاهر مي 
 احمد فيض عبد اللطيف يوسف   ف يوسف ض عبد اللطيانس احمد في 

خديجه عبد الحميد محمد فتىح عبد الحميد  
 سلطان

 عبد الحميد محمد فتىح عبد الحميد سلطان

 تامر عبيد هللا  
 
 تامر عبيد   سلفانا ايمن صدف

 
 هللا  ايمن صدف

 حمدخلف عبد العال عبد الحليم م  حمدى خلف عبد العال عبد الحليم محمد 
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 لفتوح احمد عىل محمد أبو ا  حفصه محمد أبو الفتوح احمد عىل  
 صالح إبراهيم احمد محمد  حبيبه صالح إبراهيم احمد محمد 
   

   

   

ي 
 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا ابتدان

   

اء   احمد سعيد عبد الموجود اسماعيل اليى
 د عىل تار محمبهاء مخ عبد الرحمن بهاء مختار محمد عىل  
ي عبدالحافظ  ي عبدالحافظ اسماء احمد يحب   احمد يحب 
 يشى الكسان ابراهيم ساويرس فام يشى الكسان ابراهيم 
 احمد عبدالموجود محمد عبدالغفار زياد احمد عبدالموجود محمد عبدالغفار  
 سليمان إبراهيم ابودهب عبدالحليم  صالح سليمان إبراهيم ابودهب عبدالحليم 
 محمد ثروت أحمد عىلي  أحمد لؤي محمد ثروت 
 اسامة احمد عبدالظاهر احمد راكان اسامة احمد عبدالظاهر احمد 
 هشام اسامه إبراهيم احمد اسامه هشام اسامه إبراهيم  
 سالم سالمان سالم عبدالعزيز زاحمد سالم سالمان سالم عبدالعزي 
 حمد نور الدين مأحمد مصطفى  مصطفى  احمد مصطفى نور الدين  
 نارص فتىحي سند بشاي  كاراس نارص فتىحي سند  
 حسام احمد السيد محمد  جنا حسام احمد السيد  
 السد كمال احمد محمد رودينا السيد كمال احمد 
 محمد مصطفى عبد الحميد عبدهللا سلىم محمد مصطفى عبدالحميد عبدهللا 
 مدخالد محمد السيد مح مريم خالد محمد السيد 
 صالح محمود أحمد شحاته آدم صالح محمود أحمد  
 اسحق سمي  حلىم عبد المالك لورين 
ى محمد رواء   مصطفى محمد العشر
 محمد عادل محمد عقل احمد محمد عادل محمد عقل 
 ى احمد شاكر احمدمدح  ادم حمدى احمد شاكر احمد 
 ماجد نشات راضى عزيز  رفيق ماجد نشات راضى عزيز 
 محب رافت فهىم إبراهيم   باتي  محب رافت فهىم إبراهيم لو في 
 عصمت محمد عىل   زينب عصمت محمد عىل  
 محمد هريدى محمود   محمود محمد هريدى محمود  
 ميد عبد الحليراهيم السمصطفى إب  محمد مصطفى إبراهيم السيد عبد الحليم 
 العزيز سيدمحمد جمال عبد   حبيبه محمد جمال عبد العزيز سيد 
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 اسوان الرديسية  7
   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي رياض اطفال 

   

 عىلي حسيب عىلي حسن حال عىلي حسيب عىلي  
 ياش يوسف فهىمي يوسف محمد ياش يوسف فهىمي يوسف 
 ابو الحسن فهىم عبد المعىط احمد عبد المعىطلحسن فهىم احمد ابو ا 
 دارين عالء محمد سباعي  دارين 
 أحمد عىل حسن  عبدهللا أحمد عىل حسن 
ي عبد المولي عبد الحميد 

ى مرتصى ي عبد المولي عبد الحميد معي 
ى مرتصى  معي 

ي  
ي محمد ادهم رجب ادهم عفيفى

 رجب ادهم عفيفى
 نعيم يسن جادو مد اح يسن احمد نعيم يسن جادو 
  عبد الرازقلرازق مرىسي رؤي عبد ا رؤي عبد الرازق مرىسي عبد الرازق 
 أحمد محمد أحمد يونس محمد أحمد محمد أحمد يونس 
ى   ى معوض فاطمه سمي  محمود امي   سمي  محمود امي 
 سالم سيد محمد نرص  فريدة سالم سيد محمد  
 والنورزكريا حامد محمد أب ساره زكريا حامد محمد 
 محمود محمد نور محمد صالح الدين ادم محمد صالح الدين محمود محمد نور 
 محمود سعد الدين أحمد محمد  أدم محمود سعد الدين أحمد  
ى سعد  ى سعد جودي محمود حسي   محمود حسي 
ى هاشممحمد ط  ى هاشم  ارق الحسي   طارق الحسي 
 عادل احمد محمد حسن غنا عادل احمد محمد حسن 
 جورج فخري مب   م جورج فخري مب  دا 
 الهيثم محمد عبدالمجيد دايمان الهيثم محمد عبدالمجي 
ى   ف ياسي  ى   محمد اشر ف ياسي   اشر
ى   ب محمد احمد حسي  ى  يي   محمد احمد حسي 
ى   ى   رضوى محمود احمد حسي   محمود احمد حسي 
 محمود عبدالسالممحمد  رهف محمود عبدالسالممحمد 
 ابراهيم احمد عوض مد عوضمعاذ ابراهيم اح 
ى   ى  هنا حسن محمد حسي   حسن محمد حسي 
ي    محمد احمد عرانى

ى ي   ياسي   محمد احمد عرانى
 محمد عىلي محمود مهاب محمد عىلي محمود 
 محمد احمد عوض  عمر محمد احمد عوض 
   

   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا رياض اطفال 

   

ي  ناجح محمود  محمد محمود ناجح محمد 
 
 محمد دسوف

ي محمد أحمد محمد محمد يحب  محمد احمد   يحب 
ى أحمد جنا   محمد فتىح محمد األمي 
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 عبدهللا احمد فؤاد ابوزيد حسن  عائشه عبدهللا احمدفؤاد ابوزيد  
 محمد طه محمد االمي   معاذ محمد طه محمد االمي   
 اسماعيل ربيعي عىل ابراهيم مصطفى إسماعيل ربيعي  
 فاخوري نبيل ناشد اشافيل  اخوري نبيل ناشدج فجور  
ى عىلي  و العال عالء اب مريم   حسي 
 سامح ادوارد صليب بباوي ساندرا 
ى عبدالعاطي   ى عبدالعاطي  يمبى طه عبدالرحيم حسي   طه عبدالرحيم حسي 
 محمد ابراهيم ابو الوفا شور نهال محمدبراهيم ابو الوفا 
 احمد ىم سيد احمد حل زينب احمد حلىم سيد  
 محمد سليم احمد سالم كريم محمد سليم احمد 
 محمد الهيثم محمد عبد الحميد الهيثم محمد عبد الحميد مد مح 
 ابو الحسن احمد عبد الرحيم عبد الرضى  احمد ابو الحسن احمد عبدالرحيم 
 محمد عبد الحميد محمد احمد عدي محمد عبد الحميد محمد 
 عبدالحميد خليفة موىس عيس موىس رائد عبدالحميد خليفة 
ى   ى ألياسل مجمايك ماير مايكل مجدي مكي   دي مكي 
 عبد الظاهر شاذل احمد خليل  الشاذل  
 أيمن أحمد يوسف حسن عاليا أيمن أحمد يوسف حسن 
 كريمان عبد المنعم أحمد حمد  إياد محمد رضوان نور 
 سالم سيد محمد نرص  محمد سالم سيد محمد  
 برىسي عبد العظيم محمد عبد العظيم  ىمي عبد العظيم محمد عبد العظيم لس 
 ابانوب اسعد هدرا ابانوب اسعد 
ى   ى   جوري محمد حسي   محمد حسي 
 عادل ابراهيم  عىلي عادل ابراهيم  
 شاذلي يوسف فهىمي  خديجة شاذلي يوسف فهىمي  
 مصطفى جمال حسن  احمد مصطفى جمال حسن 
   

   

   

ي ابتدااولي 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ن 

   

ى  أحمد مدحت أحمد محمد   ى أحمد األمي   مدحت أحمد محمد األمي 
 زينب محمود حسن عبدالحميد زين محمد فتىح  
 محمد حسام الدين محمد جمعة محمد 
 أحمد عىل حسن عبدالرحمن احمد عىل حسن 
 محموداحمد حامد قرقور  عبدهللا احمد حامد قرقور محمود 
ى ماهر جمعه احمد  ى ماهر جمعه احمد عبدهللا حسي   حسي 
ى ار   ى  فل محمد احمد محمد حساني   محمد احمد محمد حسني 
 أحمد سعدهللا سيد متول مازن 
ي سيد عىلي   ي سيد عىلي  خالد حجاجى  خالد حجاجى
ي   ى حلبى ي  عىلي محمد عثمان حسي  ى حلبى  عىلي محمد عثمان حسي 
 مد سيد احاحمد حلىم جبى احمد حلىم سيد 
 عبدالمنعم يوسف عمر محمد عبدهللا 
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 محمد ربيع عبدالمحسن احمد ن احمديع عبدالمحساحمد محمد رب 
ى  محمد   اسماء يوسف حساني 
 زكريا حامد محمد أبو النور مريم زكريا حامد محمد 
 سعد احمد محمود جندى احمد 
ى ابراهيم طه قاسم  ى ابراهيم طه عبد هللا الحسي   قاسم الحسي 
ى محمد  احمد   عبد السالم عبداللطيف حسي 
 احمد محمد عبد الوهاب السمان السمان د عبد الوهاببدر احمد محم 
 احمد محمد عبد الوهاب السمان كادي احمد محمد عبد لبوهاب السمان 
 رأفت شمعون ابراهيم محارب مينا رافت شمعون ابراهيم  
 د بدوىاحمد جالل مم رقية احمد جالل محمد 
ي عطا 

ي عطا أحمد محمد ديوىسر
 أحمد محمد ديوىسر

 ا برسوم افروستين 
 
 كرستينا منرص حنا سوريال لبيب شوف

 ابراهيم عرفة عمر  عبدهللا ابراهيم عرفة عمر  
 رجب جابر خالد  محمد رجب جابر خالد 
 مصطفى محمد جامع  ملك مصطفى محمد جامع 
 عىلي مصطفى مهدى  سهيلة مصطفى مهدى عىلي  
 محمد عبدالحميد محمد عمر محمد عبدالحميد محمد 
 محمد عبدالفتاح محمد لفتاح محمدمد عبداخالد مح 
 عباس 

 
 عباس  ابراهيم عماد شوف

 
 عماد شوف

ى   ى   يوسف محمود حسي   محمود حسي 
 ابو بكر محمد عىلي  عىلي ابو بكر محمد عىلي  
ى   ى   جودى حسن محمد حسي   حسن محمد حسي 
ى عبدال   عبدالسالم منصور محمد محمد سالم منصور لجي 
   

   

ي 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا ابتدان 

   

 احمد عىل حسن محمد زينب احمد عىل حسن محمد 
 سليم حسن عىلي محمد ىمي سليم حسن عىلي  
ى عىلي  يحب     عالء ابو العال حسي 
ى   ى  معاذ محمد احمد محمد حساني   محمد احمد محمد حساني 
ي   ي احمد محمد عىلي  حمد محمد عىلي  ايحب   يحب 
 ابو الحسن فهىم عبد المعىط احمد د المعىط احمدرؤى ابو الحسن فهىم عب 
ى سعد عثمان  ى سعد عثمان عبدهللا سعد حسي   حسي 
 عمرو عبدهللا  محمود  محجوب محمود عمرو عبدهللا محمود 
 محمد سليم احمد سالم يوسف محمد سليم احمد 
 ابراهيم نصار ابراهيم حامد مديم نصار حانصار ابراه 
 ياش محمود احمد يوسف احمد يوسفنورهان ياش محمود  
 عبدالحميد خليفة موىس عيس ملك عبدالحميد خليفة موىس 
ي صالح عوض ابراهيم 

ي صالح عوض ابراهيم صالح مصطفى
 مصطفى

ي صالح عوض 
ي صالح عوض ابراهيم هدي مصطفى

 مصطفى
 حمد خليلر شاذل اعبد الظاه احمد 
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 حمد عبد العظيم برىسي عظيم معبد ال يوسف عبد العظيم محمد عبد العظيم  
 عبد الرضى فؤاد عبد النبى احمد محمد عبد الرضى فؤاد عبد النبى  
ى محمد  ريتاج   عبدالسالم عبداللطيف حسي 
ى   ى البابا  حسن محمد حسن حسي   محمد حسن حسي 
 مان حسنان محمدعىل سليسليم محمود 
اء محمد طه محمد االمي     محمد طه محمد االمي   اليى
 عزالدين محمد  يوسف عزالدين محمد  
ف حسيب عىلي   ف حسيب عىلي  انس اشر  اشر
 خالد محمد حسن  محمد خالد محمد حسن 
 محمد عبدالفتاح محمد يوسف محمد عبدالفتاح محمد 
 مودمصطفى عبدهللا مح عبدهللا مصطفى عبدهللا محمود 
 محمد احمد عوض عىلي  نور محمد احمد عوض عىلي  
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قية كفر صقر  8  الشر
   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي رياض اطفال 

   

 عبدهللا السيد عبدالفتاح متول فاطمة عبدهللا السيد 
 محمد جمال عبدالحليم دياب تاليا محمد جمال عبدالحليم 
ي عبد اروي 

 سيدالبديع الحامد مصطفى
 عادل ماهر لطف هللا عطاهللا بافىل عادل ماهر 
 تامر محمد ابراهيم محمد حمزه تامر محمد ابراهيم 
 محمد احمد يوسف احمد  عبد الرحمن  
 احمد بهاء الكردي احمد  ادم احمد بهاء الكردي احمد 
 اسالم عثمان محمد حسن  ليان اسالم عثمان محمد حسن  
 احمد عطية محمد محجوب جوبمحطية محمد محمد احمد ع 
 حالوه سعيد سعد محمد ليندا 
 حسام عبدالواحد الهادى محمد محمد حسام عبدالواحد الهادى 
 محمد العرنى محمد الشافع عمر محمد العرنى محمد الشافع 
 طارق عبده محمد عبدالمقصود  محمد طارق عبده محمد عبدالمقصود  
 عوض هللا عمرو حسن محمد  حسن 
 منال جمعة محمد أحمد محمد عمرو محمد متولي  
ا محمود عبدالحليم محمود   حليم محمود مرىسي محمود عبدال مي 
ي عبدالبديع السيد معاذ 

 حسام الدين مصطفى
ى    هبه محمود احمد جمعه النادي نور كريم محمد عطيه حسي 
ى       طفى الرحمن مصفاطمه الزهراء عوض عبد  كريم  اسالم محمد عطيه حسي 
 حسن ابراهيم حسن متولي  هنا 
ى اسماعيل  ي  ساندي عىلي أمي 

ى اسماعيل مصطفى  عىلي أمي 
 محمد السيد السيد عطيه يوسف عاليه محمد السيد السيد  
 جورج ساىم ايليا ابراهيم ماريا جورج ساىم 
 احمد عطيه برى عطيه جودى احمد عطيه برى عطيه 
ي  قعبدالخال مصطفى كامل ادم مصطفى كامل 

 العوضى
ي  اسيل مصطفى كامل 

ي كامل عبدالخالق العوضى
 مصطفى

 امنيه تامر صالح ابراهيم عبدالرحمن امنيه تامر صالح ابراهيم عبدالرحمن 
 ياش عرفة عبدالرحمن محمد رحمة ياش عرفة عبدالرحمن محمد 
 حمدمحمد أحمد رفعت عبدالغفار أ ساندي محمد أحمد رفعت عبدالغفار أحمد 
 السيد محمد السيد محمد درويش لسيد محمد السيد محمد درويشم اإما 
ي محمد  ي محمد إياد محمد إسماعيل محمد خي   محمد إسماعيل محمد خي 
 إسالم محمود محمد الصادق  أحمد إسالم محمود محمد الصادق 
 عىلي أحمد محمد صالح الرين عىلي أحمد محمد صالح 
 محمد صالح حمد ر أتام  حآية تامر أحمد محمد صال 
 عبداللطيف السيد أحمد مرىسي  أحمد عبداللطيف السيد أحمد مرىسي  
 ريمون سالمة فوزي سالمة مينا ريمون سالمة فوزي سالمة 
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 وليد عبدالستار عبداللطيف متولي   أنس وليد عبدالستار عبداللطيف متولي  
 إيهاب محمد حسن حسان أحمد إيهاب محمد حسن حسان 
 صابر محمد أحمد إبراهيم  د إبراهيممد أحمابر محن صماز  
 ماجد طاهر محمود أبو جبل  ملك ماجد طاهر محمود أبو جبل 
ي  ي  جودي أحمد فتىحي إبراهيم الخرصى  أحمد فتىحي إبراهيم الخرصى
ي   ي همام فتىحي   فتىحي همام فتىحي إبراهيم الخرصى  إبراهيم الخرصى
   

   

 مر لي اال اسم و فل اسم الط ثانيا رياض اطفال 

   

ى    امنيه محمد زىك عبدهللا مازن اسالم محمد عطيه حسي 
  

ى
 ابراهيم لىم احمد محمد شكرى الديدامون

ى
 احمد محمد شكرى الديدامون

 منصور عبد المنعم مرىس جمعه  احمد منصور عبد المنعم مرىس جمعه 
 الشافعي ليل د عبد الجأحمد محمد محم يوسف احمد محمد محمد عبد الجليل الشافعي  
 ياش عرفة عبدالرحمن محمد عبدالرحمن ياش عرفة عبدالرحمن 
 عالء محمد سعيد عبدالحميد   عبدالعزيز عالء محمد سعيد عبدالحميد  
 محمد محمد ابراهيم عبدالقادر مالك 
 فتحيه محمود محمد محمد عثمان ليليان محمد حامد محمد سالم 
نا عبدالرحيم الس   نا عبدالرحيمالسيد بدوى عبدالرحيمي  م يد بدوىمي 
 محمد عطيه قنديل قنديل ابراهيم سماح محمد عطيه قنديل قنديل ابراهيم 
ي سعيد اسطفانوس 

ي سعيد اسطفانوسمالك حف مورين مالك حفىطى
 ىطى

 صالح حسن عىلي  فرح بشي  صالح حسن عىلي  
 أحمد أبو المعاطي عىلي  سىحى حمدي أحمد أبو المعاطي عىلي  
 فتوح عىلي محمد ح عىلي محمدلد فتو آدم خا 
 عىلي محمد إسماعيل مالك محمد عىلي محمد إسماعيل 
 سالمة فوزي سالمة يؤانس مالك سالمة فوزي سالمة 
 محمد صالح عثمان عىلي  عمر محمد صالح عثمان عىلي  
ى   ى  محمد عصام أبو هاشم عىلي حسي   عصام أبو هاشم عىلي حسي 
 صطفى السعيد أحمدد مسعي أحمد أحمد سعيد مصطفى السعيد  
ى زاهر  ى زاهر ريناد محمد حسن أمي   محمد حسن أمي 
ي أحمد فرج مسعد  ي أحمد فرج مسعد أحمد خي   خي 
   

   

   

ي 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي ابتدان 

   

 محمود محمد عبدهللا عبدالكريم محمد محمود محمد عبدهللا عبدالكريم 
يف محم   يف محمد السيد سليمشر  د السيدديما شر
 مها محمدي محمود احمد سما اسماعيل محمد أحمد محمود 
 تامر احمد محمد صالح   محمد تامر احمد محمد صالح  
 عالء احمد محمد محمد نور 
 سالم محمد سالم احمد  محمد سالم محمد سالم احمد  
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 ميالد سمي  حبيب عطاللة  مب  ميالد سمي  حبيب 
 منصور محمد اسماعيل منصور ماعيل منصورحمد اسنصور مل ماسي 
 زكريا السيد السيد أحمد زكريا السيد السيد احمدعبد الرحمن   
 احمد ثروت عبدالكريم اسماعيل جودى احمد ثروت عبدالحكيم 
ى احمد فريد هالل محمد حسان  ى  احمد فريد هالل محمد  كيى
 حيم أحمد عبد المنعم محمد عبد الر  ريناد 
 ادم تامر صالح ابراهيم عبدالرحمن تامر صالح ابراهيم عبدالرحمنم اد 
 بألل عبدهللا محمد مقبل رغد بالل عبدهللا محمد 
 عادل عبدالمطلب محمد عبدهللا  محمد عادل عبدالمطلب محمد عبدهللا 
 إبراهيم محمد إبراهيم محمد ريم إبراهيم محمد إبراهيم محمد 
ي عيل محمد أحمد محمد إسما  ي محمد محمدخي   محمد إسماعيل محمد خي 
 بشي  صالح حسن عىلي  زياد بشي  صالح حسن عىلي  
ى سمي  عىلي مهدي زاهر محمد   سمي  عىلي مهدي زاهر محمد حني 
 عبداللطيف السيد أحمد مرىسي  روان عبداللطيف السيد أحمد مرىسي  
 حسان أحمد محمد حسن ندى أحمد محمد حسن حسان 
 مجدي منصور جويفل سليمان  ويفل سليمانر جنصو مجدي معايدة  
اوي محمد  ى السيد الشيى اوي محمد محمد حسي  ى السيد الشيى  حسي 
 محمد صبىحي عباس نمر مؤمن محمد صبىحي عباس نمر 
ى العطار  ف محمد حسي  ى العطار  جودي أشر ف محمد حسي   أشر
 محمد أسامة محمد عطية  أحمد محمد أسامة محمد عطية 
 محمد فتىحي صالح محمد السيد  ح محمد السيدفتىحي صالمد محمد حأ 
   

   

ي 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا ابتدان 

   

ي  ريتاج مصطفى كامل 
 مصطفى كامل عبدالخالق العوضى

 السيد السيد محمد احمد محمد السيد السيد محمد احمد 
ى هشام عبد الرحمن مح حبيبه هشام عبد الرحمن محمد    مد حسي 
ي محمود عبدالحليم محمود 

 محمود عبدالحليم محمود مرىسي  مصطفى
ى إسماعيل مصطفى   ى إسماعيل مصطفى  محمد عىلي أمي   عىلي أمي 
 محمد أحمد رفعت عبدالغفار أحمد  أحمد محمد أحمد رفعت عبدالغفار أحمد 
 حمدي أحمد أبو المعاطي عىلي   جنة حمدي أحمد أبو المعاطي عىلي  
 محمد عىلي محمد إسماعيل  إسماعيل د مد عىلي محمريم محم 
 شعبان فاروق منصور السيد  أحمد شعبان فاروق منصور السيد 
 وليد عبدالستار عبداللطيف متولي   ريماس وليد عبدالستار عبداللطيف متولي  
ى محمد عطية  ى محمد عطية  سهي  محمد حسي   محمد حسي 
 ي زاهرعماد عىلي مهد  زياد عماد عىلي مهدي زاهر 
 مصطفى فهيم سليم أحمد   محمد مصطفى فهيم سليم أحمد  
 السعيد أحمدسعيد مصطفى   عمر سعيد مصطفى السعيد أحمد 
 أحمد السيد عبدالعظيم محمد  بري  هان أحمد السيد عبدالعظيم محمد 
 محمد أسامة محمد عطية  منة محمد أسامة محمد عطية 
ي  

ى االلفى ي   يوسف حسي 
ى االلفى  حسي 
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 اسوان العقاد 9
   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي رياض اطفال 

   

 وليد عبود عبد العزيز محمد فارس 
 بيي  اميل شفيق نخلة بوال بيي  اميل شفيق 
 مصطفى محمود مصطفى شكرى عىل مازن مصطفى محمود مصطفى شكري 
 وائل وليم أندراوس عطاهلل  بافىل 
ى ععمر عىل عزالد  ى عبادى بادىين حسي   عىل عزالدين حسي 
 محمد اسماعيل محمد اسماعيل  رنا محمد اسماعيل محمد اسماعيل  
ي عبد هللا حسن عبد الملك أحمد فاروق عبد الوهاب   آالء هللا خي 
 آالء محمود عبده سيد آدم مهيمن فؤاد محمد أحمد 
ى بالل  سلىم   خالد عدل امي 
ى عبد المالك عبد العزيز حسان  ى عبد الع عزيزي   زيز احمدعبد العزيز حساني 
ى  لوسيا مينا ثروت زىكي    مينا ثروت زىكي حني 
 احمد محمد عابدين محمد عمراحمد محمد عابدين محمد 
 محب فواد عطيه ابراهيم  مارينا محب فواد عطيه  
 ايهاب محمد احمد محمد محمد ايهاب محمد احمد 
 اي عوضمي  بشا سهدر  سولينا هدرا سمي  بشاي 
 راىمي حنا زكري عوض رودي 
 اميل حنا زكري عوض انطونيوس 
 ميالد عبدالمسيح سيداروس فلتاؤس جورج ميالد عبدالمسيح سيداروس 
ي حمزة  ي حمزة عىلي  حمزه محمد حرنى  محمد حرنى
 زمزم محمد محمود عىل  حال مصطفى النور محمد 
ى عىل  ى محمد حسي  ى محمد حس يوسف حسي  ى عىلحسي   ي 
 أرميا داود عبد السيد كاراس أرميا داود عبد السيد 
 عماد رأفت وليم الفينا عماد رأفت وليم 
ف العبد سليم  ف العبد سليم  نور أشر  أشر
 مشتاق الدين موكل جعفر تاال مشتاق الدين موكل جعفر 
 أحمد حسن موىس حسن أحمد حسن موىس 
ي عبد هللا 

ي  كندة أحمد حسبى
 عبد هللاأحمد حسبى

 عمرو عبد المتعال حازم أحمد عمرو عبد المتعال حازم 
 مايكل مريد ميخائيل  يوساب مايكل مريد ميخائيل 
 تامر أحمد عىلي أحمد  سمية تامر أحمد عىلي أحمد 
 أحمد محمد صالح الدين عبدالعزيز سليم أحمد محمد صالح الدين عبدالعزيز 
لس ريمون الفونس بباوي   بباويالفونس  كي 
 غطاس برتوس نقدة ني  جورج غطاس برتوس نقدةو ج 
لس مرقس جمال ميخائيل    جمال ميخائيل   كي 
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 السيد محمد السيد محمد إبراهيم ريم السيد محمد السيد محمد إبراهيم 
 محمود صالح الدين تهاىمي محمدين سيف الدين محمود صالح الدين تهاىمي محمدين 
 فى يىح محمد عبد اللطيفصطم  اللطيفعمر مصطفى يىح محمد عبد  
ي  

 داليا شعبان سيد عثمان سفيان محمد احمد محمد الحفبى
 ارميا نبيل نجيب جرجس مانويال 
 محمد أحمد محمد  سفيان محمد أحمد محمد 
 أرميا داود عبد السيد  كاراس أرميا داود عبد السيد 
 عماد رأفت وليم  الفينا عماد رأفت وليم 
ف العبد سليم  مليس ف العبد نور أشر    أشر
 مشتاق الدين موكل جعفر تاال مشتاق الدين موكل جعفر 
 أحمد حسن موىس  حسن أحمد حسن موىس 
ي عبد هللا 

ي عبد هللا  كندة أحمد حسبى
 أحمد حسبى

 مايكل مريد ميخائيل  يوساب مايكل مريد ميخائيل 
 دين عبدالعزيزد صالح الأحمد محم  سليم أحمد محمد صالح الدين عبدالعزيز 
لس ريمون الفونس بباوي   ريمون الفونس بباوي  كي 
 جورج غطاس برتوس نقدة جوني  جورج غطاس برتوس نقدة 
 السيد محمد السيد محمد إبراهيم ريم السيد محمد السيد محمد إبراهيم 
 ينمحمود صالح الدين تهاىمي محمد  سيف الدين محمود صالح الدين تهاىمي محمدين 
 مصطفى يىح محمد عبد اللطيف  يىح محمد عبد اللطيفمصطفى عمر  
   

   

   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا رياض اطفال 

   

ى    عالء تهاىم أبو بكر بربري ياسي 
 هيثم حمدناهللا مصطفى محمد  اياد هيثم حمدناهللا مصطفى  
 دورسعيدعبييدعراضىسبابراهيم راضىسبورسع عمر ابراهيمراضىس سعيدعبيد 
 ديفيد عياد صغي  سليمان جيسيكا ديفيد عياد صغي   
 أحمد صالح أحمد عبد المعىطي  فريده 
ي احمد شعيب محمد   احمد شعيب محمد ضيف يحب 
 رومانى شايب وهبه رستم كاتيا رومانى شايب  
 حسن عثمان عبدالدايم نجار حازم حسن عثمان عبدالدايم 

لس القم   ص بيشوىماريا كي 
لس القمص بيشوى وبالميالد يوسف يعقوب ي  ك

 جرجس
 احمد رشاد خليفه عبد الحليم محمد 
 محمد السيد عبدهللا محمود عبدهللا محمد السيد عبدهللا 
 ر عبد الباسط محمدمحمد عبد الصبو   هنا محمد عبد الصبور عبد الباسط 
ف عبده احمد اسماعيل  ى اشر ف عبده احمد اسماع حني   يلاشر
 اسالم أحمد محمد عبادي م احمد محمداسال ادم  
 عصام الدين عىلي يوسف عىلي  مليكا عصام الدين عىلي يوسف  
 احمد عبد القادر محمد احمد محمد احمد عبد القادر محمد 
 سعيد عطية سعيد سعيد باتريك سعيد عطية سعيد 
 مرقس زاهر شفيق سابا ايمانويل مرقس زاهر شفيق 
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 ند حسمحم احمد  محمود  احمد 
 محمود محمد اهاب محمد انس 
 بيي  لطفى فايز نان بيي  بيي  لطفى فايز 
لس ميالد عبدربه  لس ميالد عبدربه ابراهيم كرمه كي   كي 
 هبه سيد عبد العال سليم محمد مصطفى عبد المحسن عبد العال 
 هبه سيد عبد العال سليم مريم مصطفى عبد المحسن عبد العال 
ي ه مصطد عبدمحم مالك 

ي محمود فى
 محمد عبده مصطفى

 ايهاب حسن ابراهيم حسن عمر ايهاب حسن ابراهيم 
ى خالد عبد الباسط محمد أحمد   خالد عبد الباسط محمد احمد حني 
 مينا مكرم لبيب خليل ايفان 
 منترص محمد نجيب متولي صديق  مانيسا منترص محمد نجيب متولي صديق 
ى غ  ى نيلىلي أحمد شاهي   مها حسن عبدالمنعم عبده ازي شاهي 
 جميل تادرس عزيز سليمان شنودة جميل تادرس عزيز 
 احمد محمود عبده ابراهيم اياد 
 طارق محمد فاروق  أدهم طارق محمد فاروق 
 أيمن كمال معوض حمزة أيمن كمال معوض 
 محمد إبراهيم محمد  جيداء محمد إبراهيم محمد 
 داهيم أحممحمد إبر  آش محمد إبراهيم أحمد 
 مصطفى أحمد مهدي  منة مصطفى أحمد مهدي  
 أحمد محمد الرفاعي  محمد أحمد محمد الرفاعي  
 محمد أحمد بدري رضوان  وليد محمد أحمد بدري رضوان 
 أرميا داود عبد السيد ماريو أرميا داود عبد السيد 
 محمد شمندي يسن   لىم محمد شمندي يسن  
 إبراهيم جاد الرب أحمد    الرباهيم جاد رغدة أحمد إبر  
ي  

 
ف ي   ماروال عاطف ثروت فخري مشر

 
ف  عاطف ثروت فخري مشر

 مالك ميخائيل زكري   ماريسيا مالك ميخائيل زكري  
ى يوسف أبوزيد حسن  ى يوسف أبوزيد حسن  جودي حسي   حسي 
 عمرو أبو العال محمد أحمد  ملك عمرو أبو العال محمد أحمد  
 محمد فريد عبد الظاهر سعيد الظاهر سعيد عبد يد حمد فر حمزة م 
 أكرم لمعي مالك   مينا أكرم لمعي مالك  
 داود 

 
ف ى مشر  داود  مارلي مدحت أمي 

 
ف ى مشر  مدحت أمي 

ي عبيد  ي عبيد  فريدة محمد عبدالمنعم عبدالنبى  محمد عبدالمنعم عبدالنبى
 لوهابأحمد محمود عبد ا  سفيان أحمد محمود عبد الوهاب 
 محمد محمد فايز محمد ون محمد محمد فايز محمدتف 
 محمد عىلي حندقها عوض تالية محمد عىلي حندقها عوض 
 سامح محمد سالم محمود  بيان سامح محمد سالم محمود 
 مصطفى يىح محمد  محمد مصطفى يىح محمد 
   

   

   

ي 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي ابتدان 

   



 

Page | 30  
 

 محمد عبد القادر محمد احمد در محمدعبد القا مازن محمد  
 أحمد عدل بيوىم عثمان ريم أحمد عدل بيوىم 
 محمود عبد الوهاب ابازيد احمد جودى 
 احمد حسن محمد محمود عمر 
يل  ي محمد صالح احمد جابر احمد ابازيد جيى

ي مصطفى
 مبى

ف عيد جاد الكريم  ى مصطفى احمد محمد اشر  هبه امي 
 مينا ساىم سند لوقا سند ينا ساىمكارلوس م 
 محمد أحمد حسن عبد المنعم محمد أحمد حسن عبد المنعم 
 سمية سعدالدين مىح الدين خليل عمر عىلي خليل أحمد سليمان 
ى بخيت  مصعب  ي آمي 

ي لطفى
 عبدالرضى

 متياس عزت توفيق روفائيل مارل متياس عزت توفيق 
ت عزىم  ال وائل اليى ت ع مي    زىم شنودهوائل اليى
 بيي  ماهر خلف سمعان جورج 
ي طاهر  ى  عبدالرحمن محمد عبدالنبى ي طاهر حساني   محمد عبدالنبى
 مصطفى خليل أحمد جاد آدم  
 مصطفى  عبد الحفيظ ابو ضيف عبد المطلب زين مصطفى عبد الحفيظ ابوضيف  
 محمد ياش السيد سعد عىلي  ليان محمد ياش السيد سعد عىلي  
وس ضماضيوساتي  اسحق براين بي  وس ضماضيوس رصى  بيي  اسحق تاورصى
 محمد بالل رمضان ابوزيد بالل محمد بالل رمضان 
ى عبادى  ى عبادى عبدالرحمن عىل عزالدين حسي   عىل عزالدين حسي 
 عثمان محمد عبد البارى رضوان جنا 
 وسيم فاروق نجيب فام جورج وسيم فاروق نجيب 
وس محارب   نخلة وس محاربايوب تاورصى  يوسف ايوب تاورصى
وس محارب  نا ايوب تاورصى وس محارب نخلة مي   ايوب تاورصى
 خالد محمد عبدالجليل عثمان  فريدة خالد محمد عبدالجليل  
 مجدى فكي  حليم عطية باترك مجدى فكي  حليم 
 موىس كامل نصيف ابوالري مينا موىس كامل نصيف  
 يوسك طنامساحكيم ناجى  مارينا ناجى حكيم امساك طنيوس 
 جميل تادرس عزيز سليمان مينا جميل تادرس عزيز 
ى مهبى عبد الحميد هاشم يوسف محمد سيد احمد محمد بكرى   ياسمي 
ف العبد سليم  ف العبد سليم  طه أشر  أشر
ي  

ي   محمد عرفة محسب حسانى
 عرفة محسب حسانى

 محمد فريد شحات   عبد الرحمن محمد فريد شحات  
 حسام إبراهيم أبو القاسم  أبو القاسم إبراهيم جبى حسام 
 ياش إبراهيم سيد   سيدة ياش إبراهيم سيد  
ي  

ي   حمزة محمد أحمد الليب 
 محمد أحمد الليب 

 جورج نعيم كامل اسطفانوس  ثيئودورا جورج نعيم كامل اسطفانوس 
ي  

 
ف ي   مريم عاطف ثروت مشر

 
ف  عاطف ثروت مشر

ا ميخائيل مني  دانيا   دانيالل مني  ميخائي  لمي 
 مايكل مريد ميخائيل  يوسف مايكل مريد ميخائيل 
 حسن عبد الفتاح حسن محمد  مريم حسن عبد الفتاح حسن محمد 
 محمد عبد العليم محمد صالح  إياد محمد عبد العليم محمد صالح 
 محمود كامل بكر محمود معاذ محمود كامل بكر محمود 
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 محمد عطا عىلي عبدالعال   دالعال زينب محمد عطا عىلي عب 
 عبدالقادر محمد أحمد إبراهيم  محمد عبدالقادر محمد أحمد إبراهيم 
 فاروق أحمد عىلي عثمان  طه فاروق أحمد عىلي عثمان 
ى   ى محمد عبد هللا  نعمة محمد عبد هللا يونس حسي    يونس حسي 
 خالد فريد شحات  يوسف خالد فريد شحات 
   

   

   

ي ابتد ثانيا 
 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ان

   

 فاطمة كمال حسن محمد  مازن وائل احمد محمد 
 مرقس عياد راشد يوسف كيفن مرقس عياد راشد 
ى  فيلوباتي     امجد محسن فوزي سيفي 
ى  كارلوس   امجد محسن فوزي سيفي 
ى  جويس   مينا محسن فوزى سيفي 
ى محمد سيد إسماعيل محمد   معي 
لس جرجس   جرجس نصىح فوزى افندى ىنصىح فوز  كي 
 سامح اميل شفيق نخلة هرمينا سامح اميل شفيق 
 وليد موريس اشائيل رزق بيي   
 موىس كامل نصيف ابوالري يوسف موىس كامل نصيف  
ي   ي شنوده دميانه شنودة عبدمريم بشر  شنوده عبدمريم بشر
 ديفيد عياد صغي  سليمان بريسكال ديفيد عياد صغي   
ى أح   أحمد عادل عبد العزيز شيىمي   عبد العزيز شيىمي مد عادل لوجي 
ى   ى إيهاب محمد جمال   مالك إيهاب محمد جمال الدين حسي   الدين حسي 
ى   ى  صالح إبراهيم مصباح محمد األمي   إبراهيم مصباح محمد األمي 
ى محمد  ى عبدالعاطي حسي  ى محمد يزيد حسي  ى عبدالعاطي حسي   حسي 
ى محمد   ى حسي  ى عىلي ياسي  ى عىلي   حسي  ى محمد حسي   حسي 
ى   ى   سلىم ابراهيم محمود حسي   ابراهيم محمود حسي 
 فريد عبد الظاهر محمد   تسنيم محمد فريد عبد الظاهر  
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 كفر الشيخ بيال 10
   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي رياض اطفال 

   

 دمحأحمد البيوىمي أحمد م مريم أحمد البيوىمي احمد محمد 
 عماد محمد البيىلي محمد إياد عماد محمد البيىلي  
 عبدالفتاح عبداللطيف عبدالفتاح وهدان عمر عبدالفتاح عبداللطيف وهدان 
 محارب عبدالحميد محمد ابو شعيشع  آدم محارب عبدالحميد محمد محارب  
ى طاحون  ى  رضا احمد رضا عبد الحميد ابو العني   طاحون احمد رضا عبد الحميد ابو العني 
 محمد يوسف محمد السيد عبدالعاطي  يوسف محمد يوسف محمد السيد عبدالعاطي  
 ريتال محمد عيد زكريا ريتال محمد عيد زكريا بدر 
 عبدالمنعم البيىلي عبد المنعم محمد البيىلي عبدالمنعم البيىلي عبدالمنعم 
 بيىلي شعبانلاعبدالحميد ابو الفتوح  هاجر عبدالحميد ابو الفتوح البيىلي شعبان 
ع   ع  ابراهيم محمد ابراهيم عبدالعزيز محمد اليى  محمد ابراهيم عبدالعزيز محمد اليى
ى محمد كريم نعمان محمد السيد خرصى    محمد كريم نعمان محمد السيد خرصى  لجي 
 عالء محمد عبدالرحمن عوض هللا محمد عالء محمد عبدالرحمن محمد عوض هللا 
 ايمن ابراهيم احمد موىس مد موىسحااحمد ايمن ابراهيم  
 محمود محمد عني  منصور هنا محمود محمد عني  منصور 
ى   ى  عمار خالد مصطفى عبدالحميد أبوالعني   خالد مصطفى عبدالحميد أبوالعني 
ى   ى  عمر خالد مصطفى عبدالحميد أبوالعني   خالد مصطفى عبدالحميد أبوالعني 
ى أحمد السيد   ي  ياسي 

ى  أحمد السعدنى ي أح ياسي 
 مد السيد أحمد السعدنى

 أنس سامح أحمد عبد العزيز أنس سامح أحمد عبد العزيز 
 ابراهيم محمد ابراهيم محمد طه ابراهيم محمد ابراهيم 
 حاتم اسماعيل عثمان زكار تاليا أحمد حاتم اسماعيل 
 احمد السيد محمد درويش بتول احمد السيد محمد درويش 
 يوسف احمد رضا يوسف احمد  احمد  فتاليا يوسف احمد رضا يوس 
 السيد محمد السيد غازى ريما السيد محمد السيد غازي 
 أحمد جمال محمد مرزوق ليىل احمد جمال محمد السيد مرزوق 
 محمد عىلي حسن زىكي شعيب حمزه محمد عىلي حسن زىكي شعيب 
 محمود متول ابراهيم عبد النبى  جوري محمود متول ابراهيم عبد النبى  
 اسالم يوسف عبدالحميد محمد يوسف يوسف اسالم يوسف عبدالحميد  
ى محمد السيد عبدالسالم ابراهيم   محمد السيد عبدالسالم ابراهيم ياسمي 
 الحليم بدير يوسفيوسف عبد أسيل يوسف عبدالحليم بدير يوسف 
 خالد رأفت سالمه الهنداوي آسيه خالد رأفت سالمه الهنداوي 
 عىل فايز عىل احمد عىل احمد ز يشيماء عىل فا 
ى ابراهيم  ى ابراهيم محمد مصبح محمد حسي   مصبح محمد حسي 
 محمود السيد محمود السيد احمد محمود السيد محمود السيد 
 عبد الوكيل عز الدين عبد الوكيل حال عبد الوكيل عز الدين عبد الوكيل 
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ى وائل اسامة انور عيس السيد   عيس السيد ر وائل اسامة انو   ياسي 
 ابراهيم محمد شعبان الديب  سيف ابراهيم محمد شعبان الديب 
 محمد شاج عبد الحميد بالل  ليما محمد شاج عبد الحميد بالل 
 شادى عالء الدين صبىح ابراهيم  سيف شادى عالء الدين صبىح ابراهيم 
   

   

   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا رياض اطفال 

   

 احمد حسن عبد المول محمد مجاهد زينت احمد حسن عبد المول محمد مجاهد 
ي زىكي  

ي زىكي  يوسف ايهاب زىكي مصطفى
 ايهاب زىكي مصطفى

 بسمه ابراهيم عبد السالم عبد المعىط صقر عبد الرحمن فريد عبد العال فريد مرىس شناوى 
 معىط صقرالسالم عبد ال د بسمه ابراهيم عب عبد هللا فريد عبد العال فريد مرىس شناوى 
  

ى
ى ابراهيم عبد الفتاح مصطفى احمد حسن العطاف  ىم الحسي 

 محمود عبدهللا السيد يونس  معاذ محمود عبدهللا السيد يونس 
 احمد يوسف احمد صالح المرىسي  عمر احمد يوسف احمد صالح المرىس 
 عاصم ىلايمن محمد عبد المنعم ع احمد ايمن محمد عبد المنعم عىل عاصم  
 ايمن محمد عبد المنعم عىل عاصم مريم ايمن محمد عبد المنعم عىل عاصم 
 صابر حمدي عبد السالم بغدادي نروا 
 محمود محمد عبدالفتاح ابراهيم ايمان محمود محمد عبد الفتاح ابراهيم 
ي  

بيبى ي الشافعي  فتىحي محمد فتىحي الشر
بيبى  محمد فتىحي الشر

  عالء عىل السيد المرىسي  عىل 
 احمد محمد محمود طه أمي  أحمد محمد محمود 
 طاهر رجب عبد المطلب حبيب رودينا طاهر رجب حبيب 
ى إبراهيم التطاوى  رودينا   سعيد حسي 
ي  

ى
ف ي  مالك محمود السيد ابراهيم المشر

ى
ف  محمود السيد ابراهيم المشر

 احمد سمي  محمد محمد الشباىس  فطيما احمد سمي  محمد محمد 
ي محمد عامرمح صفا   ي محمد عامر مد صيى  محمد صيى
ي محمد عامر  ي محمد عامر محمد فوزي صيى  فوزي صيى
 محمد الشحات بدير بدوى عبد هللا محمد الشحات بدير بدوى 
 عمرو محمد عبدالحميد عطيه محمد عمرو محمد عبدالحميد عطيه  
ي  

 
ي  مروان محمد السيد بكر الدسوف

 
 محمد السيد بكر الدسوف

 نادية عادل كمال أحمد عمر محمد سمي  البساطي  
 الشحات محمد العمري 

ى
 الشحات محمد العمرى اياد عبد الشاف

ى
 عبد الشاف

ى محمد رضا السيد   محمد رضا السيد محمد لوجي 
 احمد عبدالغفار البيىلي الباز عبدالغفار احمد عبدالغفار البيىلي الباز 
 مد صالح السيد حمحمد ا احمد محمد احمد صالح السيد 
ى جاد عبدالقادر عبدالفتاح جاد   بثينه محروس انور مخيمر الي 
 محمد اسماعيل السعيد محمد ابراهيم رانس محمد اسماعيل السعيد محمد ابراهيم 
ى عبد الدايم احمد  ى عبد الدايم احمد رقيه مدحت احمد امي   مدحت احمد امي 
  

ى
 يوسف الع احمد يوسف محمد احمد يوسف يوسف العطاف

ى
 طاف

ى ابراهيم  ى ابراهيم نورين مصبح محمد حسي   مصبح محمد حسي 
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 محمد عبد القادر محمد ابراهيم ادم محمد عبد القادر محمد ابراهيم 
ى محمد حسن  ى محمد حسن  مصطفى محمود صيى  محمود صيى
ال محمد ابراهيم عبد العزيز خليفة   محمد ابراهيم عبد العزيز خليفة  مي 
 احمد السيد محمود العجىم  د السيد محمود العجىماحم ادهم 
 حسن حسبى حسن محمد  ادم حسن حسبى حسن محمد 
   

   

ي 
 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي ابتدان

   

 إبراهيم حمدى عبد العزيز محمد حسن  رهف إبراهيم حمدى عبد العزيز محمد حسن 
 محمد سعد عبدالحميد الصاوي يامن 
 احمد السيد محمد درويش رحمن احمد السيد درويشال عبد  
 طارق عبدالعزيز عبدهللا عبدهللا لينه طارق عبدالعزيز عبدهللا عبدهللا  
 د احمد صالح السيدمحم عدي محمد احمد صالح السيد 
 عىل جابر سليمان جابر  رودينا عىل جابر سليمان جابر 
 يل عثمانعاأحمد حاتم اسم أريام أحمد حاتم اسماعيل 
ي  مالك محمد جمال طه 

ى
 محمد جمال طه الشوادف

 عبدالخالق البسيونى عبدالخالق محمد رودينا عبدالخالق البسيونى عبدالخالق  
 محمد عبد العزيز صادق عىلي  أنس 
 خالد محمد البيىلي محمد احمد خالد محمد البيىلي محمد 
ي محمد عامر  ي محمد عامر رؤى فوزي صيى  فوزي صيى
 صابر عابدين معوض احمد اسامه صابر عابدين معوض احمد 
 ابراهيم محمد ابراهيم محمد احمد ابراهيم محمد ابراهيم 
ى   ى  محمد خالد مصطفى عبدالحميد أبوالعني   خالد مصطفى عبدالحميد أبوالعني 
ي محمد أحمد 

ى
ي محمد أحمد  هاجر محمد عبد الشاف

ى
 محمد عبد الشاف

ف فصيل يونس  ف فيصل يونس السيد يوسف السيد يوسف نورين اشر  اشر
ى   ى  لميس خالد مصطفى عبدالحميد أبوالعني   خالد مصطفى عبدالحميد أبوالعني 
ى  حبيبة محمد عبد هللا عباس   محمد عبد هللا عباس ابو العيني 
 محمد عبد الستار السيد احمد زيد مايا محمد عبد الستار السيد احمد زيد 
 شحان محمد عىل اسماعيل خليل  اسماعيل خليل  محمد شحان محمد عىل 
ى  محمد   عادل محمد جاد ياسي 
ى عبد الدايم احمد  ى عبد الدايم احمد  احمد مدحت احمد امي   مدحت احمد امي 
  

ى
   سلىم احمد يوسف يوسف العطاف

ى
 احمد يوسف يوسف العطاف

 عىل فايز عىل احمد محمدعىل فايز عىل احمد 
 سامح السيد ابو زيد موىس  زيد موىس و ريم سامح السيد اب 
 مصطفى عماد مصطفى السيد  هاجر مصطفى عماد مصطفى السيد 
 عبد العليم فرج بسيونى عبد العليم محمد عبد العليم فرج بسيونى عبد العليم 
 احمد محمد العرنى محمد مرزوق  عمر احمد محمد العرنى محمد مرزوق 
 ا حلىم السعيد محمدضر   حبيبه رضا حلىم السعيد محمد 
 وليد ساىم صابر سالمه محمد وليد ساىم صابر سالمه 
 عبد المنعم حسن عىل شتا ماجد عبد المنعم حسن عىل شتا 
 محمد احمد محمد غال  احمد محمد احمد محمد غال 
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 محمد السعيد السيد سليمان رغد محمد السعيد السيد سليمان 
   

   

ي 
 
 اسم ولي االمر  ل فطاسم ال ثانيا ابتدان

   

 عبد الحميد ابو الفتوح البيىلي شعبان  مصطفى عبد الحميد ابو الفتوح البيىلي شعبان 
 أحمد سامح أحمد عبد العزيز أحمد سامح أحمد عبد العزيز  
ي  

ى
ي  معاذ أحمد السيد أحمد السعدن

ى
 معاذ أحمد السيد أحمد السعدن

 يلعااحمد ذىكي محمد اسم آدم احمد ذىكي محمد  
 وحيد ابو مسلم عبدالجليل عبدهللا  خديجه وحيد ابومسلم عبدالجليل عبدهللا 
 حاتم يوسف مصطفى صقر مصطفى حاتم يوسف مصطفى صقر 
 ايمن ابراهيم احمد موىس ابراهيم 
 فخرالدين المتول المغازى عىل  جومانا فخرالدين المتول المغازى عىل 
 جاد حجاد عبد القادر عبدالفتا  اياد 
ي محمد السيد عبدالسالم ابراهيم 

 محمد السيد عبدالسالم ابراهيم مصطفى
ي محمد عامر  ي محمد عامر أحمد محمد صيى  محمد صيى
 احمد محمد متولي متولي  زياد احمد محمد متولي متولي  
 احمد يوسف احمد صالح المرىسي  مريم احمد يوسف احمد صالح المرىس 
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ي  11
ي سويف سويف ببى

 ببى
   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي رياض اطفال 

   

ى محمود أسما   قطب يشى يسي 
 أحمد جمال عبد الرحيم عبد القادر الرا أحمد جمال عبد الرحيم عبد القادر 
ي محمود 

ى  آدم أحمد حنفى  دينا األمي  محمد حسي 
 عمر نجدي فتىحي متولي  عمر نجدي فتىحي متولي  
 عىل عبد الظاهر عىل عبد اللطيف  حبيبه 
 محمد كمال محمد محمد عمر 
 محمد فريد سيد شاكر خميس عكاشه نورين محمد فريد سيد شاكر خميس عكاشه 
ى جرجس مريم   محسن ميالد حني 
 احمد محمود عبده محمد نيلىلي احمد محمود عبده 
 مصطفى محمد عبدالتواب حسن ديما مصطفى محمد عبدالتواب 
ى  تي  جون سعد نجيب وبافيل   جون سعد نجيب امي 
ي محمد ابو العال 

 أيمن حسبى محمد أبو العال احمد ايمن حسبى
 محمد جابر احمد مرصي بتول محمد جابر احمد مرصي 
   

   

   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا رياض اطفال 

   

 دبدالسيمينا جوزيف سليمان ع ليليان مينا جوزيف سليمان 
ى   ى محمود  أدهم قطب يشي يسي   قطب يشي يسي 
ف محمود عبد الحكم عبد الوهاب  ف محمود عبد الحكم عبد الوهاب ادم اشر  اشر
 محمد يشي عبد المجيد محمد عز الدين محمد يشي عبد المجيد 
 ابراهيم سيد ابراهيم سيد  روسيل  
وك محمد سعيد  وك محمد سعيد فراج مليكة ميى  ميى
 أحمدعبدالمعزمحمدعطية حمد عبدالمعز محمدذ أمعا 
   

   

   

ي 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي ابتدان 

   

 حمدي عبد هللا مرىسي احمد  سما حمدي عبد هللا مرىسي  
ى  تاال أحمد محمد سليمان   أحمد محمد سليمان أبو العيني 
يف طه عبد العظيم  يف  طه عبد العظيم ابر  معاذ شر  اهيمشر
 معتصم كمال محمد محمد زينب 
 اسماء فتىحي محمد محمود موىسي وائل معروف عبد العزيز 
 تامر شكري محمد بركات محمد تامر شكري محمد 
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 اسيوط اسيوط 12
   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي رياض اطفال 

   

 وحيد محمد مهدي محمد مالك وحيد محمد مهدي 
 محمود نبيل محمود جاد المولي  نبيل محمود د محمو  فريدة 
ي رشوان احمد رشوان 

ى
ي رشوان احمد رشوان عزوز إياد هان

ى
 هان

يد الصاوى  ى  رشا احمد عىل حامد عمر سعيد متول ابوالي 
 محمد سميح كمال محمد أدهم محمد سميح كمال محمد 
ى  خالد عبد هللا السيد يوسف  ى  فخالد عبدهللا السيد يوس كيى
 سامح عازر ميخائيل صلح  سامح عازر ميخائيل صالح  رهسا 
 محمد ساىم عدل إبراهيم القاضى  كريم محمد ساىم عدل إبراهيم القاضى  
 مدحت عبد الاله محمد عبد الاله ساندى مدحت عبد الاله محمد عبد الاله 
ي موىسي حلىمي شنودة حنا 

 موىسي حلىمي شنوده حنا بريب 
ى  عباس مريم احمد جميل   أحمد جميل عباس حسي 
 دانيال بطرس عبد السيداسامه  ليندا اسامه دانيال بطرس 
ى مصطفى عىلي   ى مصطفى عىلي عبدالنعيم عمر معي   معي 
 خالد محمد رزق صالح جودي خالد محمد رزق صالح 
 شيماء ابراهيم حامد خلف هللا باسل محمد عبدالفتاح محمود 
 دة عثمان حمو م اسال  محمد اسالم حمودة عثمان  
 آدم طاهر سيد عبدالقادر آدم طاهر سيد عبدالقادر 
 نجوان عباس محمد عىلي همام محمد أحمد زىكي عبدالسالم 
 احمد ذىك محمد احمد ذىك 
 طاهر سيد  ادم طاهر سيد 
   

   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا رياض اطفال 

   

  قاسمالمرىس محمد محمد  عائشة محمد محمد المرىس 
 أحمد عبدالرءوف خالف فرغىل عمر أحمد عبدالرءوف خالف 
 احمد عبد الكريم ثابت رشوان كريم 
 هانى عادل ابراهيم جرجس  جوي هانى عادل ابراهيم 
ى   ى  احمد كمال الدين سيد عىلي حسي   كمال الدين سيد عىلي حسي 
 مجدي سيد عبدهللا حسن ادهم مجدي سيد عبدهللا 
ي نعيممينا ر كارلوس  

ي نعيم عبدالمالك اضى
 مينا راضى

 عمرو محمد رفعت عىل محمد 
 أحمد جمال الدين سعد عفيفى  ساجد أحمد جمال الدين سعد 
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 اندرو عاطف اسحق ملك جانستا اندرو عاطف اسحق 
 محمد محمد المرىس قاسم  سارة محمد محمد المرىس 
 ختار عىلي وائل محمد م مختار وائل محمد مختار  
   

   

ي 
 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي ابتدان

   

 شيماء ابراهيم حامد خلف هللا عبدالرحمن محمد عبدالفتاح محمود 
 مدحت عبد الاله محمد عبد الاله جودى مدحت عبد الاله محمد عبد الاله 
ي إيهاب أحمد محمود 

 أيهاب أحمد محمود محمد مصطفى
 احمد عبدالنارص عىل عبدالنارص دالنارصمريم احمد عبدالنارص عىل عب 
 محمود عبد الباسط محمد سيد مريم محمود عبد الباسط محمد سيد 
ى   لس ماهر هالل فلمي  ى جوده  كي   ماهر هالل فلمي 
   

   

ي 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا ابتدان 

   

 إيهاب أحمد محمود محمد أحمد إيهاب أحمد محمود 
 سامح عازر ميخائيل صالح  ائيل صالح زر ميخوسيم سامح عا 
 الحسيبى احمد مرىس عىل  مالك الحسيبى احمد مرىس  
ى محمد   ى عالء حسي  ى  حسي  ى محمد حسي   عالء حسي 
يد  ى  رشا أحمد عىل حامد سلىم سعيد متول ابوالي 
 أحمد سليمان أحمد رفاعي  خديجة أحمد سليمان أحمد 
ى فرج   ى فرجعماد صيى  لوجى عماد صيى
 محمد عبدالعال عمر محمد عبدالعال 
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ي عبيد 13
 الدقهلية ببى

   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي رياض اطفال 

   

 احمد فاروق عىلي عبدالعال مالك احمد فاروق عىلي  
 حسام الدين حمادة محمد عويضه يزيد حسام الدين حمادة محمد عويضه 
 ايمن المتول احمد حسن أنس 
 محمد عبد هللا العدل المرىسي  كريم محمد عبد هللا العدل المرىسي  
 حسام الدين محمود محمد ابوالمعاطي  محمود حسام الدين محمود محمد ابوالمعاطي  
 أحمد عادل محمود عبد الرحيم أحمد عادل محمود عبد الرحيم 
 د السيدمد محمو سلىم مح لىم حسن أحمد عبد الحميد أحمد حسن 
 أمي  مىحي الدين عبدهللا خميس لدين عبدهللاي  مىحي اريتال أم 
 أحمد حلىم السعيد حسن  خديجه أحمد حلىم السعيد حسن  
ى   ى  تاليه خالد محمد حسن حسني   خالد محمد حسن حسني 
 محمد عرفات المتولي عطيه  عبدالرحمن 
 معىط لبازيد عبد الأحمد السع فرح احمد السعيد عبد المعىط الباز  
ي المتولي ابر  اياد  

ي مصطفى ي المت اهيم ناجى
ي مصطفى  ولي ابراهيم ناجى

 ايمن جالل عبدالرحمن مجاهد يوسف ايمن جالل عبد الرحمن 
 رمضان الشبىك حافظ الحسيبى  عبدالرحمن 
وز  ي  في 

 
 احمد حمزه احمد العراف

 راهيم السيد محمد ابرشيد ابراهيم  أري    ج رشيد ابراهيم السيد محمد ابراهيم  
 تامر محمد الغريب أحمد هكند 
 محمد السيد عزالرجال السيد محمد  عز محمد السيد عزالرجال 
 أحمد محمد عبدالتواب سليم  حال 
ي االمام  محمد  

 المتولي محمد الحسيبى

ى جمال عبد النارص منصور عبد   عمرو صدام حسي 
 الهادي

ى جمال عبدالنارص منصور   عبد الهاديصدام حسي 

 محمد راشد الجبالي  جبالي محمد راشد المروان مصطفى  
 مصطفى

 محمد راشد الجبالي  
 محمد راشد الجبالي  مالك مصطفى

 مصطفى
 ناديه السيد محمد عىل ابراهيم يس احمد عبد الخالق ثروت السيد 
 محمد عارف محمد عارف عمر 
ي محمود عبدالعال المتولي  

ي م مؤمن هانى
 ال المتولي حمود عبدالعمؤمن هانى

 محمد فرحات السيد محمد  ل محمد فرحات السيد محمدالب 
 محمد محمد عبد المنعم قاسم مريم محمد محمد عبد المنعم قاسم 
 محمد عيد 

 
 محمد عيد أحمد عبدهللا شوف

 
 عبدهللا شوف

 د محسن محمد عقل محمو  فريدة محمود محسن محمد 
 العدل وليد احمد منصور محمد  يوسف 
 أحمد ناجى عبد القادر أحمد بد القادرناجى أحمد ناجى ع 
 إيناس صالح احمد ابوالنجا  محمود محمد إبراهيم محمد  
ى احمد محمد شاكر يشي   احمد محمد شاكر يشي عسكر ياسي 
 محمد عادل الباز يونس  مريم محمد عادل الباز يونس 



 

Page | 40  
 

ي محمود أحمد عثمان 
ى
 ان محمدمحمود أحمد عثم أمان

 ابراهيم ابراهيم عبد الفتاح السيد  اهيم عبد الفتاحعمر ابراهيم ابر  
ى محمد صالح  محمد احمد    محمد صالح محمد احمد يوسف حسي 
  

ى
  محمدعمرومحمدالسعدن

ى
 عمرومحمداحمدالسعدن

  
ى
عمرومحمدالسعدن ى   معي 

ى
 عمرومحمداحمدالسعدن

 د حسن نورمد السعيد محمود عبدالحميحم عمر محمد السعيد محمود عبدالحميد حسن نور 
 كرم احمد مصطفى عطيه هناء كرم احمد مصطفى عطيه 
 محمد السيد السيد محمد فرعون رونزا محمد السيد السيد محمد فرعون 
ي  منه  

 
ى عبدالباف  تامر محمود ابوالعني 

 أحمد أحمد السيد السيد صبيح محمد أحمد أحمد السيد السيد صبيح 
 جمال محمد جمعهحمد ا    جمال 
 ضياء محمد عادل حسن نصار ء محمد عادل نصارضيا  كندة 
ي  ي مريم محمد السيد محمد محمد البحي   محمد السيد محمد محمد البحي 
 محمد عبدالحميد المتول عبدالحميد دانا 
 محمد حسن كامل محمد حسن محمد حسن كامل محمد 
 مدد احمد حامحمد حام  روفان محمد حامد احمد حامد 
ى مححمدى احمد ح  ى محمد ربيع  مد ربيعمدى حسي   احمد حمدى حسي 
 محمد عبد الحميد محمود الغريب ريم محمد عبد الحميد محمود الغريب 
 محمد 

 
 محمد حمزه محمد احمد شوف

 
 محمد احمد شوف

 محمد فؤاد احمد رمضان  ليان محمد فؤاد احمد رمضان  
 محمد المتول احمد حسن حسنادم محمد المتول احمد  
 محمد عبد المنعم عوض عبد العال  امانى محمد عبد المنعم عوض عبد العال 
 ابراهيم احمد محمد ابراهيم  يوسف ابراهيم احمد محمد ابراهيم 
  

 
   عمر محمد احمد ابراهيم الدسوف

 
 محمد احمد ابراهيم الدسوف

 محمد المرىس محمد السيد   مصطفى محمد السيد محمد المرىس 
 محمود عاطف كمال محمد اطف كمال محمدد عمليكه محمو  
ى حمدى حافظ السيد  ى حمدى حافظ السيد رنا حسي   حسي 
ى حمدى حافظ السيد  ى حمدى حافظ السيد احمد حسي   حسي 
 باسم ابراهيم عبد الرازق  اش باسم ابراهيم عبد الرازق 
 سليمان العفيفى د ايمن احم  اياد ايمن احمد سليمان العفيفى  
 عماد حامد احمد د احمداد حامادم عم 
 محمد المتول السعيد المتول  سلىم محمد المتول السعيد المتول 
 محمد الحسيبى زغىل ابو العزب  اروى محمد الحسيبى زغىل ابو العزب 
 محمد نصي  عىل رسالن سيف محمد نصي  عىل رسالن 
 احمد عوض احمد مد مح كايال محمد احمد عوض احمد 
ى حامد عبد عبدهللا  ى حامد الرزاق حسي   عبد الرزاق حسي 
 عمرو محمد ابراهيم خليل محمد عمرو محمد ابراهيم خليل 
 محمد حب هللا جمعه ابراهيم اهله محمد حب هللا جمعه ابراهيم 
 هيثم ايمن محمد عبد هللا محمد هيثم ايمن محمد عبد هللا 
 محمد جيى محمد وهبه  وهبه جودى محمد جيى محمد  
 احمد حلىم محمد محمد رفيده احمد حلىم محمد محمد 
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 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا رياض اطفال 

   

ي البهلوان 
ى
ي البهلوان زينة كريم عالء عبد الشاف

ى
 زينة كريم عالء عبد الشاف

 عبدالمنعم جمال محمد جمعه حبيبه 
 مد عمارةسلوى اسامة مح اش  
ي ه احمد المحمود حمز  احمد 

 
 عراف

 إيناس صالح احمد ابوالنجا احمد محمد إبراهيم محمد  
 عبدالفتاح محمد السيد سعيد زياد عبدالفتاح محمد السيد سعيد 
 احمد عبدالمجيد محمد السيد ابو عبدة  مصطفى احمد عبدالمجيد محمد 
 تامر محمد الغريب احمد مالك 
 سالن حمودةراهيم ر محمد اب حمودة راهيم رسالنعمر محمد اب 
 مروان عدل محمد سالم سيف الدين مروان عدل محمد 
 محمد المتول عبد الحميد غازى يادا 
ا هشام عبدهللا محمود احمد   هشام عبدهللا محمود احمد مي 
 احمد محمود عبد الحميد نور  محمود احمد محمود عبد الحميد نور 
 ر عبد الغفا محمود فوزى ر زى عبد الغفاعمر محمود فو  
 محمد احمد المتول محمود  احمد محمد احمد المتول محمود 
 محمد السيد محمود محمد   يوسف محمد السيد محمود محمد  
 احمد عبد المول السيد مازن احمد عبد المول السيد 
 محمود السيد محمود محمد  نور محمود السيد محمود محمد 
 محمد جمعه ابراهيم عىل  محمد جمعه ابراهيم عىل يممر  
ا هشام عبدهللا محمود احمد   هشام عبدهللا محمود احمد  مي 
 احمد عىل عز الدين رمضان  عالء احمد عىل عز الدين رمضان 
 محمد محمد عبد التواب سليم  كادى محمد محمد عبد التواب سليم 
 د محمود عبد الحميد نورحما  محمود احمد محمود عبد الحميد نور 
 لمحمد المتول الديسىط المتول النا محمد المتول الديسىط المتول 
 احمد محمود مسلم محمد سما احمد محمود مسلم محمد 
 هانى احمد احمد البحراوى  جبى هانى احمد احمد البحراوى 
 رجب رضوانمختار عبد هللا   ىم مختار عبد هللا رجب رضوان 
 عبدالسميع السيد مد اح  عبدالسميع السيد  احمد حور  
   

   

   

ي 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي ابتدان 

   

 محمد ساىم أحمد الحسيبى     جنة محمد ساىم أحمد الحسيبى  
 محمد سيد محمد احمد منه هللا محمد سيد محمد أحمد 
ين عاطف عباس حامد ادم محمد المهدي عبده سليمان   شر
ين عاطف عباس حامد ليماناش محمد المهدي عبده س   شر
 أحمد السيد عبدالمجيد جاد آدم 
 أحمد محمد عبدالتواب سليم عمر 
 هيثم حسن عبد الغفار عبد هللا اياد 
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 انعزالرجال السيد عزالرجال سليم محمود عزالرجال السيد عزالرجال 
 قاووقالمنعم محمد مكرم محمود د عب رودينه عبد المنعم محمد مكرم محمود قاووق 

ى جمال عبد النارص منصور عبد   ليىل صدام حسي 
 الهادي

ى جمال عبد النارص منصور عبد الهادي  صدام حسي 

 عبدهللا مسعد محمد سليم عمر عبدهللا مسعد محمد سليم 
 ايمن المتول احمد حسن حسام الدين 
 احمد حبيب أحمد محمد  حبيب أحمد حبيب أحمد  
 عادل محمد محمد حسن  يوسف عادل محمد محمد حسن  
 اسالم احمد محمد الباز ادم اسالم احمد محمد الباز 
 اسالم ابراهيم عبدهللا محمد مروان اسالم ابراهيم عبدهللا محمد 
 أحمد السعيد عبد المعىط الباز  نور احمد السعيد عبد المعىط  
 محمد احمد محمود مسلم يوسف احمد محمود مسلم 
 احمد عبد الفتاح ابراهيم حسن  تاح ابراهيمسلىم احمد عبد الف 
 حازم أحمد مقبل عوض أحمد حازم أحمد مقبل عوض 
 لمحمد فؤاد احمد رمضان  المار محمد فؤاد احمد رمضان  
 محمد عىل عوض عىل شطا زين محمد عىل عوض عىل شطا 
ى حسن محمد محمد عبد الهادى   دىمد عبد الهاحسن محمد مح ياسي 
ى احفريده محم  ى احمد ابراهيم مد ابراهيمد صيى  محمد صيى
 محمد احمد محمود عىل احمد محمد احمد محمود عىل 
 محمود ثروت محمود السيد احمد محمود ثروت محمود السيد 
   

   

ي 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا ابتدان 

   

ي عبدالمجيد توفيق متولي    ارصى عبدالرؤف محمد عىلي مت يحب  صيى
 محمود السيد محمود محمد يوسف فرحة محمود السيد محمود محمد يوسف 

رودينا محمد عبد العظيم عبد الوهاب محمد  
 المرصي 

 محمد عبد العظيم عبد الوهاب محمد المرصي 

 ابراهيم ابراهيم عبد الفتاح السيد روفان ابراهيم ابراهيم عبد الفتاح 
 دى حسن عىلاحمد االحم عىلالحمدى حسن اسيل احمد ا 
 محمد السيد محمود محمد  ليان محمد السيد محمود محمد  
 وليد كمال اسماعيل محمد  ادهم وليد كمال اسماعيل محمد 
 محمد المتولي الديسىطي المتولي  تيا محمد المتولي الديسىطي المتولي  
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ة الشيخ زايد 14 ى     الجي 
 اسم ولي االمر  طفل اسم ال اولي رياض اطفال 

   

ى محمد عىل عزام   هايدى هشام عبد الفتاح إبراهيم لي 
 احمد محمد محمود محمد سليم لميس 
 فاطمة سليمان ثروت عىل ابو الحسن جويريه عمر محمد كامل عثمان حسن 
ى  عىلي مصطفى صالح محمد   مصطفى صالح محمد حسي 
ي رش 

ى
ي رشاد م ناد مصطفى رمضاهانيا هان

ى
 صطفى رمضانهان

 حسام الدين امجد محمود محمد ميلسيا حسام الدين امجد محمود  
 يشى خلف احمد عبد الرحيم سليم يشى خلف احمد عبد الرحيم 
 راىمي حامد محمد حامد ماهر هناء راىمي حامد محمد حامد ماهر 
 دسامح محمد السيد محم ادم سامح محمد السيد محمد 
 حامد سعيد محمود عبدهللا بدهللامحمود عمبى حامد سعيد   
ى خالد عثمان  ى خالد عثمان محمد  كارما حسي   حسي 
 احمد عصام الدين عطيه محمد عطيه عمر احمد عصام الدين عطيه محمد  
ي عبد الباسط  ي عىلي  نور الدين محمد خي 

 هدير فتىحي مصطفى
 احمد صالح احمد كامل محمود معاذ 
 دل سيد حسن إبراهيماع مد عادل سيد حسن إبراهيمحم 
ى إسالم عبدالعزيز محمد حسيب   إسالم عبدالعزيز محمد حسيب ياسي 
 أحمد محمود محمد صادق آسيا أحمد محمود محمد صادق 
 ىم مصطفى يوسف جاه هللا نوح خالد محمد الباقر محمد صالح الدين الباقر 
 مد أنس مرىسحمأسامة  يس أسامة محمد أنس مرىس 
ي  تميم 

 عبد الوهاب شحاتهمحمود مصطفى
ى وائل أحمد عبد الغبى    وائل أحمد عبد الغبى محمد نورلي 
 أحمد مرعي غرباوى عبد الجواد  زينه أحمدمرع غرباوى عبد الجواد  
 أحمد حسن احمد عبدالنبى  حمزه 
 احمد محمود محمد نصار مريم  
ف محمد  ف محمد مشر ف محمدف ممشر  محمد مشر  حمد مشر
 مودة عبدالرزاق طلعت عبد المالك عبد الاله  طلعت عبدالمالك عبدالاله دالرزاقمودة عب 
 محمد عمر عبدالحكيم محمد عمر محمد عمر عبدالحكيم محمد 
 محمد عىلي عبدالسالم عبدالعال  ساره محمد عىل عبد السالم 
ف  فاحمد محمود متولي  محمود احمد محمود متولي شر  شر
ى عبد ا  ى  لمعىطي انس خالد حسني  ى عبد المعىطي حسني   خالد حسني 
 عبدالعليم محمد عبدالعليم حسن أن عبدالعليم محمد عبدالعليم 
 محمد حسن نصي    فريدة  محمد حسن نصي   
   

ي 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي ابتدان 

   

ي  
يف عبد الستار حفبى ي ع يوسف شر

يف عبد الستار حفبى  شانشر
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    بورسعيد جي العرب  15
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي رياض اطفال 

   

 مروه السيد عبد الرحمن السيد سلىم محمد رمضان محمد الزيبى  
 تامر محمد ابراهيم السيد فريدة تامر محمد ايراهيم 
 احمد محمد درويش عبده درويش محمد احمد محمد درويش 
ى محمد جمال ابر   ي اهيم الي 

ي مصطفى
 
ي   لدسوف

ي مصطفى
 
 محمد جمال ابراهيم الدسوف

 احمد عىلي محمد الشناوي عىلي احمد عىلي الشناوي 
ي  

ى كريم محمد الزيبى ي    ياسي 
 كريم محمد  محمود الزيبى

ي  
ى
وك احمد ايمن محمد ابراهيم العربان  دعاء حمدي محمد ميى

 اسالم سمي  عطيه احمد ريحان كارال 
 العزنى  العزنى مصطفى احمد مصطفى السيد  

 مصطفى السيد مصطفى
 نورا السعيد عىلي الشخطور كادي محمد حسن عبد اللطيف 
 خديجة احمد محمد هندام مد محمد هندامخديجة اح 
ى سليمان السيد سالم   سليمان السيد سليمان سالم ياسي 
 أحمد مجدي أحمد الكور  نيلىل 
 طناجي د حلىمي حسن ال محمو هبة هللا ريان محمد حسن انور احمد قنديل  
يف سمي  محمد فكرى إبراهيم ساندى   شر
 محمد عبدالنارص عىل الصعيدى لوسيندا محمد عبدالنارص عىل الصعيدى 
ي  معاذ محمد حلبية 

 آالء أحمد محمد الحسيبى
 محمود احمد شور محمد يونس احمد محمود احمد شور محمد يونس 
 السيد عبد الحليم يوسف مد مح وسفكريم محمد السيد عبد الحليم ي 
 هشام رمضان عثمان الطرانيسي  رمضان الطرانيسي مهره هشام    
 ماجد السيد محمد طرابيه  هاجد ماجد السيد محمد طرابيه  
ي   ى الكتبى  حمزة محمد أحمد الكتبى  محمد احمد حسي 
 محمد محمود عبدربه فراج اش محمد محمود عبدربه فراج 
ى مصطفى خضي  حب  حسجويرية محمد ي  ى مصطفى خضي   ني   محمد يحب  حسني 
 محمد عىل عوض طنطاوى عمر محمد عىل عوض طنطاوى 
ى حمدى إبراهيم عوض ابراهيم   حمدى إبراهيم عوض ابراهيم لجي 
 محمد ابراهيم عبد المطلب محمد أحمد محمد ابراهيم عبد المطلب محمد 
 أحمد عبد الرحيم بكري  مد محمد يا أحام لرحيم بكري مايا أحمد محمد أحمد عبد ا 
 خالد محسن حسن الشعراوي يوسف خالد محسن الشعراوي 
 عىلي محمد فوزى عىلي العطوي حمزه عىلي محمد فوزى عىلي العطوي 
ي  ساندى محمد محسن عيد عطوه شحان 

 مروة محمد محمد أنور مصطفى
ي مازن   محمود مدحت ابراهيم الخرصى
 ات الزيرضا محمد عبدهللا محمد 
 أحمد جمال محمد عىلي سليمان  آمن أحمدجمال سليمان 
 سامح محمد عالء الدين عزت عبداللطيف حال سامح محمد عالء الدين 
 محمد جمال عبد النارص محمد القشاش دانية محمد جمال عبد النارص محمد القشاش 
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 محمد أسامة عبد الخالق ال أسامة محمد أسامة عبد الخالق الدسوف

 
 دسوف

 عمرو أحمد أحمد محمد نور الدين حال عمرو أحمد أحمد محمد نور الدين 
 محمد عبده محمد باشا تاليا محمد عبده محمد باشا 
 ن جابر محمد كراويهنشي يحب  محمد العوضى عبد المنعم األلفى  
 محمد احمد احمد إبراهيم جاد مريم محمد احمد احمد إبراهيم جاد 
 نىه مجدى محمود التابعي  زقحسن ر  منة هللا أحمد  
ي  

 
ي  نور عبد المقصود حسن عبد المقصود الدسوف

 
 عبد المقصود حسن عبد المقصود الدسوف

 وسام عاطف مختار ريحان ليان وسام عاطف ريحان 
ي  مازن    عالء السيد اسماعيل عرانى
 محمد محمود محمد أحمد العليدى ريتال محمد محمود محمد أحمد العليدى 
 هيثم محمد إبراهيم الفارىسي  د إبراهيم الفارىسي ثم محمحور هي 
 سمي  عويضه عويضه محمد محمد سمي  عويضه عويضه 
 احمد حسن صابر حسن رؤى  
 إسالم فوزي عوض العويىلي  سيف 
ي  

ي  رهف محمد ابوالحمد محمد عبدالغبى
 محمد ابوالحمد محمد عبدالغبى

 نمحمدي محمد غريب حمادى ليىل محمد غريب حمادى 
ي زيادة  

ي زيادة  ندي ابراهيم المحمدي مصطفى
 ابراهيم المحمدي مصطفى

 محمد ساىمي السيد ابراهيم حواله  مالك محمد ساىمي السيد ابراهيم  
 محمد محمد عباس احمد عمرو محمد محمد عباس 
 أحمد فؤاد محمد الليب   أيسل أحمد فؤاد الليب   
 ران محمديدي مهعثمان هر  محمد عثمان هريدي مهران 
 السيد أحمد كمال الديناحمد السيد عىلي  سليم احمد السيد عىلي السيد أحمد كمال الدين 
   

   

   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا رياض اطفال 

   

 عبده محمد أحمد البالىس هشام عبده محمد أحمد البالىس 
 لبالىسعبده محمد أحمد ا محمد عبده محمد أحمد البالىس 
 محمد عبدالنارص أحمد منصور يحب   
 نىه إبراهيم رجب عريف رحمة ضياء الدين السيد السنوىسي رجب عريف 
ي أحمد 

بيبى  نانسي رشاد محمد أبو عمر عبد هللا عمرو الشر
   

   

   

ي 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي ابتدان 

   

ي صالح  احمد   صالح السيد العرنى
ى بخيتسيد حسسىحى محمد ال  ى بخيت ي   محمد السيد حسي 
ي  مايكل 

 بيي  وليم كامل مهبى
 نسمه اسعد احمد وزيزه ليان احمد محمد الطحان 
 إنىحى سمي  عيس عطية   هول نشأت رمزى  
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ي 
 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا ابتدان

   

 بسنت محمود احمد القبيسي  فرح تامر حسن محمد سليم 
ف انمرام ا  ف انور محمد عبدالعال ور محمد عبدالعالشر  اشر
 شادى محمد رأفت محمد يسن ادم شادى محمد رأفت محمد يسن 
 محمود يوسف محمود سليمان يوسف محمود يوسف سليمان 
 احمد نبيل عبد المحسن الهواري عاليا احمد نبيل الهواري 
ى الجوهرىشهاب الدين حسن أم  ى أحمد ا ي   لجوهرىحسن أمي 
يف سمي  محمد فكرى إبراهيم هنا   شر
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16 
المنطقة 
 الصناعية 

ة ى  الجي 
   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي رياض اطفال 

   

  
ى
وز رمضان سيد الوردان  احمد في 

ى
 رمضان سيد الوردان

 د محمد عبدالهاديداو  سامح آسيا  
 عىل حمدى عىل محمود ليىل عىل حمدى عىل 
 محمد محمود محمد رو عم جوري 
ى رمضان  ى  تيم محمد حسي  ى رمضان حسي   محمد حسي 
 سابينا سليمان عىلي سعد ادم عادل احمد مخلوف 
 محمد سعيد حسن حاج عىلي محمد سعيد حسن حاج 
ي امام 

ي امام حسبى
ي امام ح ريتال حسبى

ي امامحسبى
 سبى

 عي احمد فتىح عبد العليم رفا  فريده احمد فتىح عبد العليم رفاع 
 عمار محمد عىل السعيد السيد عمار محمد عىل السعيد السيد 
 محمد السيد عبدالوهاب محمد أدم محمد السيد عبدالوهاب 
 ايمن كمال جرس جرجس دانيال ايمن كمال  
ى عمرو جالل عبد العزيز صقر    ل عبد العزيز صقر جال عمرو  لي 
ى    حسام الدين حسن زينهم محمد  ياسي 
ي  يف عصمت درويش الرقباوي يشف عصمت درو بري  هان شر  شر
 محمد وفيق فريد صالح ادهم محمد وفيق صالح  
 عمرو عىل عباس عىل عىل 
 داليا حامد احمد حمزة   فرح بهجت محمد محمود أبوزيد 
ي  

ي محمد الحسيبى
ي  مايا احمد هانى

ي محمد الحسيبى
 احمد هانى

ي محمد سيد عبد السالم   السيد محمد سيد عبد السالم يحب 
 وليد محمد عبد العزيز همام محمد 
 محمد ابوضيف محمد ابوضيف سلىم محمد ابوضيف محمد 
 يد درويشرباب محمد س الرا  
يف محمود عبدالعظيم احمد  يف محمود عبد العظيم احمد مالك شر  شر
ي  

ى  حمد  شعبان أيونس مصطفى ي شعبان أحمد حسي 
 مصطفى

 ازنمحمد عاطف مختار م جنا محمد عاطف 
   

   

   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا رياض اطفال 

   

ي  براء احمد فوزى المتول  
 أحمد فوزي المتولي الحفبى

 مصطفى هاشم السيد جنا مصطفى هاشم السيد 
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ي عس مهند متولي عوض السيد 
 كرمصطفى

   

   

   

ي 
 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي ابتدان

   

 ام خالد مرىس حافظسح رودينا 
   

   

   

ي 
 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا ابتدان

   

ي  احمد محمد احمد عيسي  
 محمد احمد عيسي راضى

ي  
ي محمد الحسيبى

ي  ملك احمد هانى
ي محمد الحسيبى

 احمد هانى
 ايمن ميالد سعد بطرس د سعد بطرسمايفن ايمن ميال  
 سن زينهم محمدلدين ححسام ا آدم حسام الدين حسن زينهم محمد 
 محمد مدحت عاصم توفيق عبد الوهاب  عمر محمد مدحت عاصم توفيق عبد الوهاب 
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ة 17 ى  االسكندرية المتيى
   

 اسم ولي االمر   اسم الطفل اولي رياض اطفال 

   

 احمد محمود محمد ايوب بيجاد احمد محمود محمد ايوب 
 محمد مني  اسماعيل ابوالروس ابوالروس محمد محمد مني  اسماعيل 
 فوزي ابراهيم كامل خليل كاراس فوزي ابراهيم كامل خليل 
ي    هاشم محمد محمد امبانى

ى ي  ياسي   هاشم محمد محمد امبانى
 احمد عبد الالهي محمد حامد  الهي محمد حامدمحمد احمد عبد ال 
 ود عيسي عالء الدين رجب محم س سلىم  عالء الدين رجب محمود عي 
لس مايكل مني  نجيب   مايكل مني  نجيب عبد الملك كي 
 نشوى عبد العاطي محمود محمد رونزى تامر خميس السيد 
ى   ى محمودمحمد عبد الصادق ا منة هللا محمد عبد الصادق االمي   المي 
 تاال أحمد محمد جشها تاال أحمد محمد جشها 
ي عبد اللطيف 

 طيف شعبانفى عبداللمحمود مصط مروة محمود مصطفى
 حسن محمد حسن محمد عبد السالم جنة هللا حسن محمد حسن 
 أحمد نور الدين محمد نور الدين متولي  عمر أحمد نور الدين محمد نور الدين متولي  
 رجب البدري عبده محمد دهالبدري عباياد رجب  
 مايكل البي  قاصدهللا هارون كاراس مايكل البي  قاصدهللا 
 عبد العظيم وحيد عبد العظيم عىل  العظيم وحيد عبد العظيم عىل عبد ادم  
 إبراهيم محمد إبراهيم محمد السالمونى  بدر 
 حسن عىلي محمد عىلي  عىل حسن عىلي محمد عىلي  
ى ب  ى باهلل حسن السيد عيد يد عيداهلل حسن السجوري المعي   المعي 
ف احمد عوض عثمان رجب    ريم جميل حنان عادل عبد الك يوسف اشر
ف احمد عوض عثمان رجب    حنان عادل عبدالكريم جميل  فريدة اشر
 احمد عادل عبد السالم عوض عادل احمد عادل عبد السالم عوض 
 مصطفى  يونس محمد عز الدين  هاجر عز الدين يونس محمد 
 دينامصطفى محفوظ محمد مازن تامر محمد عبدالحميد محروس 
 سالم الزهري محمود أحمد عبد ال فريدة 
 أحمد عيد سباق عىلي     أيهم 
 احمد ابراهيم قناوي احمد مازن احمد ابراهيم قناوي 
 محمد عبد السميع فرغىل عطيه بدر محمد عبد السميع فرغىل عطيه 
 محمد معوض عبده رمضان عبده رمضانمد معوض محمود مح 
 فراس فتىح محمود السيد فهد فراس فتىح 
 احمد سعد محمد بدر عد محمد بدرفتح هللا احمد س 
 احمد رفعت عبد اللطيف البدراوي يوسف احمد رفعت البدراوي 
 محمود عىلي محمود عىلي  مليكه 
 احمد رجب محمود رجب  يارا 
 محمود حسن أحمد  حمد رودينه محمود حسن أ 
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 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا رياض اطفال 

   

 محمد موىسي محمد ندا   وىسي نداكارن محمد م 
 هند فتح هللا محمد يونس آسيل أحمد حارس عبد الرحمن 
 محمد عرفه محمد محمد براء محمد عرفه محمد محمد 
ي محمود أحمد محمود ح حمزة محمود احمد محمود  

 فبى
ى عماد الدين ابراهيم شعبان   عماد الدين ابراهيم شعبان العسكرى ياسمي 
 عماد الدين ابراهيم شعبان العسكري يم شعبانالدين ابراه ابراهيم عماد  
ي حسن عبدهللا أنس   حسن عبدالنبى
ي حسن عبدهللا  ى حسن عبدالنبى ي حسن عبدهللا ياسمي   حسن عبدالنبى
ي حسن عبدهللامصطفى   ي حسن عبدهللا حسن عبدالنبى  حسن عبدالنبى
 علياء ابراهيم محمد عثمان يوسف احمد السيد محمد عثمان 
   

   

   

ي 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي ابتدان 

   

 هبة محمد حسن عىلي  ساجدة احمد عبد الحميد احمد سليم 
 عبد النبى عبد السالم ابراهيم خالد  احمد خالد عبد النبى عبد السالم ابراهيم 
 محمد فوزي شعبان محمد آش 
 محمد السيد أحمد  إياد محمد السيد أحمد  
   

   

ي 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا ابتدان 

   

 ماهر جمعة عبدالمجيد محمد رودينه ماهر جمعة عبدالمجيد 
ى   يف محمد أمي  ى محمود رمضان حبيبه شر يف محمد أمي   شر
 محمود حسن أحمد  محمد محمود حسن أحمد  
ي إلهاىمي  أديب حبيب 

 إلهاىمي  أديب حبيب أرسانى
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 ةربيالغ سمنود 18
   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي رياض اطفال 

   

 عبد الحكيم حسبى عبد الحكيم سالمة تاليا عبد الحكيم حسبى عبد الحكيم سالمة 
 محمد عمرو محمود زيدان رو محمود زيدانمحمد عم  
 اسالم حمدى الدمرداش عامود فرح اسالم حمدى عامود 
ي خالد  

ى
ي خالد نشين عماد عبدالرحيم عبد الشاف

ى
 عماد عبدالرحيم عبد الشاف

 عبداللطيف طلبهمحمد سامح  يوسف 
 كريم محمد حامد زين نورالدين كريم محمد حامد زين 
 خالد عبدهللا عبدالفتاح سعد  عبدالفتاح سعد  همس خالد عبدهللا 
اس  ا سالمه عىلي سالمه الي   سعىلي سالمه عىلي الي 
ى  عبدالرازق  سالم   ى عبدالرازق سالم عمر محمد حساني   محمد حساني 
ى    أحمد عبد الحميد عىل صالح ياسي 
 محمد احمد الحسيبى النفيىل سيليا محمد احمد النفيىل 
 محمد عبدهللا عبدالفتاح سعد  عبدالفتاح سعد  تف  محمد عبدهللا 
 م العشماوي شورنارص عبدالسال  ريتال نارص عبدالسالم العشماوي 
 عزت محمد عبد اللطيف السيسي  الرا عزت محمد السيس 
ى حبيب   ى احمد صيى ى محمد حبيب  تولي   احمد صيى
ي حسن 

ي جيى حسن آدم محمد مصطفى
 محمد مصطفى

 ياش عبداللطيف محمود ذهب لطيف ذهبملك ياش عبدال 
 ق موىسأيمن سمي  توفي سمي  ايمن سمي  توفيق موىس 
 محمد محمد توفيق شحاتة م محمد محمد شحاتةمري 
 محمد محمد توفيق شحاتة عمر محمد محمد شحاتة 
 احمد سمي  محمد مسعود مروان احمد سمي  مسعود 
 أحمد أحمد السيد غنيم رؤى  
ى عاشور لمار طارق  ى عاشور  العشر ي امي   طارق العشر
 محمد احمد محمد سالم يوسف محمد احمد سالم 
ي فوزي حجاب محمد ه 

ي فوزي حجاب  انى
 محمد هانى

ي السيد عبد الدايم 
 رانيا ابراهيم عبد الفتاح النجار جنات مصطفى

 عصام جاب اللة طلخان منترص هاجر عصام جاب اللة طلخان منترص 
 ميشة عىل عىل الجراج  عىل عىل الجراج  هنا ميشة 
 شتاهشام وجية ابراهيم  وجية هشام وجية ابراهيم شتا 
 هشام وجية ابراهيم شتا رنا هشام وجية ابراهيم شتا  
 هشام وجية ابراهيم شتا سما هشام وجية ابراهيم شتا  
 مخلوف صالح الغباىسر  ابراهيم مخلوف صالح الغباىسر  

 
 

 

  

 

   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل  نيا رياض اطفال ثا
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 احمد ابراهيم احمد احمد عرفه أسيل 
 احمد سمي  محمد مسعود د سمي  اسماعيلسمي  احم 
 احمد حليم عبدالمعىط ربيع عىل احمد حليم ربيع 
 ميشة عىل عىل الجراج جبى ميشة عىل عىل الجراج 
   

   

   

ي 
 
 اسم ولي االمر  فل اسم الط اولي ابتدان

   

 احمد احمد عبد المعىط المحالوى ملك احمد احمد المحالوى 
بريعىلي ع معاذ    ىلي عىلي اليى
ي ايمن   ايمن وليد عبد الخالق العني 
 جمال سالم يس فايد محمد جمال سالم فايد 
 محمد احمد النفيىل سالف محمد احمد النفيىل  
ي فوزي حجاب  

ي فوز  ريم هانى
 ي حجاب هانى

 مخلوف صالح الغباىسر  نور مخلوف صالح الغباىسر  
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    الغربية الشهيد كريم 19
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي رياض اطفال 

   

 اهيمعبد الرحمن عبده عبد الرحمن إبر  محمد عبد الرحمن عبده عبد الرحمن ابراهيم 
 سامح السيد دياب محمد سيف الدين 
ى حسن  ى حسن مازن أحمد حسن أمي   أحمد حسن أمي 
 به عىل محمد السيد عىل وه  يوسف محمد السيد عىل وهبه عىل  
 محمد مجمد عاطف محمد سواحل جودى محمد محمد عاطف محمد سواحل 
يف احمد محمد احمد عىلي عامر   هاله عىلي عبدالعظيم شر
 ألي يونس عبدالعال يونس ألي يونس عبدالعال يونساميمة  
 وليد حسن محمد فرحات يوسف 
 احمد سليمان محمد محمد مريم سعيد عىل سعيد 
ى    حمد يوسف عبد المنعمسامح م ياسي 
ي سمية  

ي سمية  حمزة محمد ابراهيم مصطفى
 محمد ابراهيم مصطفى

 م الفف  طاهر دياب ابراهي مروان طاهر دياب ابراهيم الفف   
 محمد مصطفى محمد االسود مروان محمد مصطفى محمد االسود 
ي الهواري تاليا   محمد مصطفى محب 
 عبدهمحمد محمد احمد  باسل محمد محمد عبده 
 محمد أحمد عبد القادر أحمد  الرا محمد احمد عبد القادر  
ي   ي الشوربىحى

ى محمد مصطفى ي  لوجي  ي محمد الشوربىحى
 محمد مصطفى

 محمد أحمد الرفاع شعبان  أحمد الرفاع شعبان محمد محمد  
 محمدطلعت السيد الشافعي  مليكه محمد طلعت السيد الشافعي  
 ر محمد شماتةاحمد بدي مريم احمد بدير شماتة 
ى محمد نرص ابو الفتوح جنه   ياسمي 
 أحمد مجدى محمد الدخاخبى  مالك أحمد مجدى الدخاخبى  
 محمد عبد الحميد عطا عىلي الدين عىلي الدينعبد الحميد محمد عبد الحميد  
يال بيي     وسام وهيب اسكندر غيى
ى    اسامه عبد الحميد ابراهيم موىسي  ياسي 
 أحمد مىحي الدين محمد السباع شبل محمد السباع شبلحمزة أحمد مىحي الدين  
 محمد السيد السيد عبدهللا  فاطمة 
 رامز اسامه عبدالمنعم عىل حمزه يوسف 
 وائل عبد الرازق رمضان جمعة هللا عبد  
ي قميحه جيداء محمود احمد جمعه 

ى
 هند صالح عبد الشاف

 عىل محمد احمد زيان عمر 
 عائشة عادل عبد العظيم إبراهيم  لنعناع جورى أحمد حامد أحمد ا 
 محمد عبد الحميد مصطفى الحاج أحمد  هنا محمد عبد الحميد مصطفى الحاج أحمد  
 محمد عبد الحميد مصطفى الحاج أحمد  عبد الحميد مصطفى الحاج أحمد نور محمد  
 أحمد عبدالستار السباع عبدالواحد عبدالرحمن أحمد عبدالستار السباع 
يف  يف محمد عمر محمد سند شر  عمر محمد سند شر
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 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا رياض اطفال 

   

 عبد القادر النجارحال محمود محمد  
 
 عبد القادر النجار  شوف

 
 محمود محمد شوف

   

   

   

ي 
 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي ابتدان

   

 محمدفواد محمد أبوعىل دمحمدابوعىلعمادمحمدمحمدفوا 
 مبى عىلي بدير الحسيبى  سما اسامة زينهم محمد طه 
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 االسماعيلية االسماعيلية 20
   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي رياض اطفال 

   

 حسن محمود حسن محمد محمد حسن محمود حسن 
ى سيد ا يوسف محمد محمود جاد الكريم   حمد نجمورده حسي 
ا  ي يونان مي   جرجس هيى
 احمد محمود اسماعيل عىلي سنجر ميان احمد محمود اسماعيل عىلي سنجر  
 محمد ابراهييم حسن عىل فرغىل ابراهيم 
 محمد عطية محمد عبدالسالم خالد محمد عطية محمد  
 احمد السيد حسن محمد مريم احمد السيد حسن 
 شادي فتىحي غريب محمود عياد مالك شادي فتىحي غريب محمود عياد 
 أحمد أحمد إبراهيم أحمد  يوسف أحمدأحمد إبراهيم أحمد 
 هبه هللا محمد مجدي عبدالسميع احمد ابوالوفا د محمد االشقريوسف أحمد وحي 
 محمود سعيد عىلي محمد محمد محمود سعيد عىلي محمد 
ي محمد ريماس رضا عبد العزيز 

 
 رضا  عبد العزيز دسوف

ى     كريم محمد عىلي محمد كامل كريم محمد عىلي محمد كاملتولي 
 محمود يوسف صابر عبد الحميد دارين 
 سامح ابراهيم غريب ابراهيم  امح ابراهيم غريبنورجينا س 
ي ثروت سعد قطب كاراس 

 هانى
 فادي شكري فوزي يوسف بوال فادي شكري فوزي 
ى تامر أبوالفتوح خرصى    تامر أبوالفتوح إمام خرصى  ياسي 
 أحمد بدر خميس أحمد بدرالدين أحمد بدر خميس 
 عال عىلرضوى محمد عبد ال حال عمرو احمد محمود ابو السعود 
وز   احمد فتىحي ابراهيم حسن في 
 احمد عبدالحميد السيد عوده زينه احمد عبدالحميد السيد عوده 
لس  لس يوسف عبد النارص السيد احمد اليى  عبد النارص السيد احمد اليى
 مهند رجب مسعود حفبى حسن اياد مهند رجب مسعود حفبى حسن 
ى أروى وفيق  رقيه محمد محمد عبدالسالم   أحمد حسي 
 مد ابراهيم محمد حربمح صبا محمد ابراهيم محمد حرب 
ى سالم  ى سالم محمد حال عايد نرصهللا حسي   عايد نرصهللا حسي 
 أيمن زكريا يوسف محمد يامن أيمن زكريا يوسف 
 أنس احمد ابراهيم مهدى أنس احمد ابراهيم مهدى 
 حمد سيد أحمد الشناويمحمد أحمد م سيف محمد أحمد محمد سيد أحمد الشناوي 
ي احمد محمد 

 
وز محمد شوف ي احمد محمد  في 

 
 محمد شوف

 إسالم مصطفى السيد محمد  عمار إسالم مصطفى السيد محمد مهدى 
 ازيمحمد أحمد محمد حج فاطمة الزهراء 
 احمد غنيم عبد المجيد محمود يمبى احمد غنيم عبد المجيد 
ي محمود عبد الرحمن  

ف حنفى  محمد أشر
ى   ى مصطفى  ادم محمد محمد حسي   محمد محمد حسي 
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ى   ى مصطفى  ابراهيم محمد محمد حسي   محمد محمد حسي 
ي أحمد سالم سليمان ابراهيم 

 أحمد سالم سليمان ابراهيم مصطفى
 حميد جمعة أحمد أسامة عبد ال د الحميد جمعة أحمد حمزة أسامة عب  
 لحميد جمعة أحمد أسامة عبد ا أحمد اسامة عبد الحميد جمعة أحمد  
 شمس الدين محمود محمد اسماعيل عبد الجليل محمد شمس الدين محمود محمد اسماعيل 
ي ايهاب ثروت محمد العباىسي   ى  ايهاب ثروت محمد العباىسي  كيى
ي حامد محمد صالح الدين محمد عبدهللا ادم عمر محمد  

 اشاء مصطفى
اوى محمد  اوى مح  وفيه عبدربه الشيى  مدعبدربه الشيى
 محمد محمود حسن محمد   عز محمد محمود حسن 
 محمد مصطفى عىل عامر مصطفى محمد مصطفى عىل عامر 
 ياش محسوب مصطفى عرنوس محمود ياش محسوب مصطفى  
 سامح محمد ابراهيم ابراهيم  هيمايمن سامح محمد ابرا 
 محمد جمال محمد عاليا محمد جمال محمد 
 حمد احمد السيدم فريدة محمد احمد السيد 
   

   

   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا رياض اطفال 

   

 أسماء أحمد سعيد محمد نور مصطفى عىل محمود 
 يمان حسن سليماناروى محمد سل اروى محمد سليمان حسن سليمان  
 محمد عىلي إبراهيم السيد الزيات تاليا محمد عىلي إبراهيم السيد الزيات 
 وداد محمد نجيب أحمد صالح يد محمد عىلي عمار الس 
 ياش عىلي محمود العزب تاال ياش عىلي العزب 
ف محمد ابراهيم امام  ف محمد ابراهيم امام  سيال اشر  أشر
 د سالمهعصام الدين بركات السي هاجر 
 محمد مصطفى عىل عامر فريدة محمد مصطفى عىل عامر 
 محمد محمد محمود حسن محمود محمد محمود حسن  
ي  ي اسالم الجميل خي  ي محمد غالب لوجى  اسالم الجميل خي 
 مايان ممدوح أحمد عبد الجواد اياد احمد فوزي عىلي عبد العزيز هيصم 
 د حسن محموداحمد محمو  محمود احمد محمود حسن محمود 
 احمد محمود حسن محمود  مالك احمد محمود حسن محمود 
 هللا محمود عبدالرحمن محمد عبد  بدهللافاطيما محمود عبد الرحمن محمد ع 
 احمد سعد الدين محمد محمود فريدة احمد سعد الدين محمد محمود 
ى محمد عبدهللا احمد السيد سليمان   يمانمحمد عبدهللا احمد السيد سل ياسي 
قاوى محمد أحمد محمد احمد   احمد محمد احمد الشر
 محمد عبد المقصود محمد عادل  عمر محمد عادل محمد عبد المقصود 
 عزت السيد محمد الصاوي  آدم عزت السيد محمد الصاوي 
 احمد فتىحي صديق  يوسف احمد فتىحي صديق 

  
  

   

ي 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي ابتدان 
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 أحمد عىلي أحمد عبدالفاضل ارما أحمد عىلي أحمد محمدك 
 جمعة محمود السيد محمد عىلي  أنس محمود السيد محمد  
ي محمود سعيد عىلي محمد 

 محمود سعيد عىلي محمد جبى
ى محمد محمد عبدالكريم   محمد محمد عبدالكريم ياسي 
ى عىلي   ى عىلي  درة عبدالعزيز حسن حسني   عبدالعزيز حسن حسني 
 مد سيد عىلي محمدمح زياد 
ى   ى مصطفى  مريم محمد محمد حسي   محمد محمد حسي 
 مة محمد عبد العاطي محمد أسا عاليا أسامة محمد عبد العاطي  
 عمرو أحمد غريل غريب سالم مريم 
 عبدالرحيمض 

 
 وفاء عبدهللا عبدالعال السيد أمل عبدالرحيم عبدالباف

 رىسي أحمد مرىسي محمود م لمار أحمد مرىسي محمود  
 أحمد محمد محمد عبدالمنعم قطيط عمر 
 هبه إبراهيم عبد العزيز يوسف يوسف أحمد فتىحي صديق 
موخ شنوده  ي سليمان ابراهيم شر

 رومانى
   

   

   

ي 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا ابتدان 

   

 ياش محسوب مصطفى عرنوس ملك ياش محسوب مصطفى  
 عبدالمنعم عبدالعزيز خطاب مصطفى  خطاب مصطفى  محمد عبدالمنعم عبدالعزيز  
 محمد جمال محمد احمد ريماس 
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 الفيوم الفيوم 21
   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي رياض اطفال 

   

 مهدي أحمد عبد الهادي عطية عمر مهدي أحمد عبد الهادي 
ي حسن ابراهيم  

ي حسن ابراه نادين مصطفى
ي مصطفى  يم عبد النبى

 ايناس احمد محمود احمد  أن احمد سعد سيد خطاب 
 مصطفى ربيع عبدالحليم شعيب يع عبدالحليم ليندا مصطفى رب 
 محمد أحمد العزاىمي محمد عبد الجواد أحمد محمد أحمد العزاىمي محمد 
 محمد عبد الباسط عبد الباسط أحمد  عبد الرحمن 
يسهيله وليد محمد صالح عبد الحم  ي يد العشي   وليد محمد صالح عبد الحميد العشي 
ى   ى محمداحمد هيك خالد احمد هيكل امي   ل امي 
ة احمد عثمان    هبه عىل أحمد عىل  اسيل عمي 
نا محمد عبد الجواد رشاد   محمد عبد الجواد رشاد عبد الجواد مي 
 طاهر أحمد مسعود طرفاية لمار طاهر أحمد مسعود 
 محمد حسن عباس محمد يش محمد حسن عباس 
ي محمد حسن عباس   علياء حسن احمد خليل يحب 
ي محمود د 

ي محمد يمبى
 
 سمر محمد نجيب احمد قطب  سوف

 محمد عبد التواب محمد عيد رفيدة محمد عبد التواب محمد عيد 
 جمعه فتىح رمضان حسن  جوليا جمعه فتىح رمضان حسن  
 مفتاح 

 
 مفتاح معوضوائل  ادم وائل ابراهيم الدسوف

 
 ابراهيم الدسوف

 رانشكري محمد عممحمد مصطفى   فريدة محمد مصطفى شكري 
 ماركو عادل عدل بولس روبن 
 احمد جمال عبد النارص احمد خليل عمرو احمد جمال عبد النارص احمد 
 كريم محمد سعيد مراد كريم محمد سعيد مراد 
 احمد نور عبدالرؤف ابوالسعود عبدالرؤف روفان عبدالرؤف احمد نور عبدالرؤف 
 محمد عزت صادق محمد ادم محمد عزت صادق محمد 
ي  ي سهيله وليد محمد صالح عبد الحميد العشي   وليد محمد صالح عبد الحميد العشي 
 محمد مصطفى طه حميده اياد محمد مصطفى طه 
 احمد رمضان يوسف محمد  ادم احمد رمضان 
ى احمدلقاء عبدالنارص عبدالحليم   ى احمد امي   عبدالنارص عبدالحليم امي 
يف محمد احمد  يف محمد احم لينا شر  د محمد شر
 أبوبكر مصطفى النحاس  غزل أبوبكر مصطفى النحاس 
 محمد محمود  أيسل محمد محمود 
 ساىمي سمي    لوسندا ساىمي سمي   
 محمد رأفت عىلي   تاليه محمد رأفت عىلي  
 محمد فاروق سلىم محمد فاروق 
ى أحمد محمود   أحمد محمود  ياسي 
 افرام رفعت   نور افرام رفعت  
 عادل عطا هللا طا هللامينا عادل ع 
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 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا رياض اطفال 

   

 عبدهللا محمد محمود محمد عبدهللا محمد محمود محمد 
 احمد خليل عرفةاحمد عبد الفتاح  ياسمينا احمد عبد الفتاح احمد عرفة 
 مصطفى محمد مجدى محمود الرين مصطفى محمد مجدى 
 أحمد عويس توفيق محمد  ويس توفيق فريدة أحمد ع 
ى   ى محمد يوسف بهاء محمد حسي   بهاء محمد حسي 
 وليد فكري إبراهيم عبده كارمة وليد فكري ابراهيم 
 احمد فرحات محمود عبدالوهاب اياد 
ي محمد  

 
 شيماء حسن كمال مراد  أروي محمد دسوف

ي  حور سيد سالمه سيد 
 سيد سالمه سيد مصطفى

 ايهاب حسن محمد محمود  سن محمد محمود سيف ايهاب ح 
 محمود سيد عبد المجيد عبد العزيز اياد  
 محمود سيد عبد المجيد عبد العزيز فريدة محمود سيد عبد المجيد 
 عبد الرحمن السيد أحمد عبد الرحمن السيد 
 محمد عىل يوسف محمد عىل 
 عاصم السيد محمد عاصم السيد 
 مجدي حماد احمد  مريم مجدي حماد احمد  
ي  

ي قرنى
ف قرنى ي  يوسف أشر

ي قرنى
ف قرنى  أشر

 محمد حلىمي   يوسف محمد حلىمي  
ي  

ي   حسام محمد قرنى
 محمد قرنى

 أحمد عبد الصمد أحمد  سلىم أحمد عبد الصمد أحمد 
 عادل عطا هللا  هيالنة عادل عطا هللا 
 محمود سيد عبدالمجيد اياد محمود سيد عبدالمجيد 
 محمود سيد عبدالمجيد  مود سيد عبدالمجيدفريدة مح 
   

   

   

ي 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي ابتدان 

   

 عبدالرؤف احمد نور عبدالرؤف ابوالسعود نور عبدالرؤف احمد نور عبدالرؤف 
 ايمن فتىحي السيد عىلي  السيد محمد خالد فتىحي  
ي محمد احمد  

 
 د شيماء حسن كمال مرا ريتال محمد دسوف

ي كمال عبد العال عبد الرحمن يس 
 هانى

عبد الرحمن وليد محمد صالح عبد الحميد  
ي  العشي 

ي  وليد محمد صالح عبد الحميد العشي 

 حماده خميس كامل محمد إسالم حماده خميس كامل 
 احمد خميس كامل محمد كاململك احمد خميس   
 روبيل ريمون سمي  عبد المالك جورج ريمون سمي  عبد المالك 
 محمود محمد محمد عبدالسالم محمد محمود محمد محمد 
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 عبدالرحمن رجب خليل سيداحمد عمر عبدالرحمن رجب خليل 
 ياش  محمد محمد احمد عطا نورهان ياش محمد محمد احمد 
ي  

 
 سمر محمد نجيب احمد قطب محمد عمار محمود دسوف

ى عبدهللا  ى عبد هللا ح ريماس عالء حسي  ى عالء حسي   سي 
 لمحمد محمود الرا محمد محمود 
ى وليد عىل   وليد عىل لجي 
 مجدى حماد احمد  محمد مجدى حماد احمد 
 عىل عمر  معاذ عىل عمر 
 صابر عبد التواب  يوسف صابر عبد التواب 
 صطفى احمدم  سندس مصطفى احمد 
 صالح سالم  وصال صالح سالم 
ى   ى   جوري بدوي أمي   بدوي أمي 
 محمد فاروق  د فاروقآدم محم 
 إبراهيم عبد الفتاح  أحمد إبراهيم عبد الفتاح 
   

   

ي 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا ابتدان 

   

 مصطفى محمد مجدى محمود فريده مصطفى محمد مجدى 
 احمد عبدالعليم صالح عبيد لعليم صالح عبيديوسف احمد عبدا 
 عاصم السيد  رقية عاصم السيد  
 السيد محمد   مرو السيد محمد ع 
 مصطفى احمد  سندس مصطفى احمد 
 محمد يوسف فريدة محمد يوسف 
 محمد يوسف فريال محمد يوسف 
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22 
العاشر من 
 2رمضان 

قية  الشر
   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل   اولي رياض اطفال

   

اوىمازن كريم محمود سعيد الن  اوى يى  كريم محمود سعيد النيى
 احمد محمود عبدالسالم احمد الرين احمد محمود عبدالسالم احمد  
 محمد زيدان عبدالرحمن عمر   عبيده محمد زيدان عبدالرحمن 
 أحمد أسامة محمد محمد أحمد عائشة 
ي   ي محمد يحب  ي سعد سليم سعد يحب   محمد يحب 
ال أحمد مصطفى أحمد     احمد محمد احمد مصطفى  مي 
 رضا عبدالرحمن حماد محمد  يوسف رضا عبدالرحمن حماد  
 وائل ساىمي كامل عبد الحليم عدي وائل ساىمي كامل 
ى ماجد عبدالمنعم ابراهيم خزبك   ماجد عبدالمنعم ابراهيم خزبك ياسي 
 تىح بسيونى موىسمحمد ف فاطمه الزهراء 
 اوي محمودجالل محمد الر  سيف الدين جالل محمد الراوي 
ي  

ي السيد روضه وائل احمد مصطفى
 وائل احمد مصطفى

اوي  اوي عمر طارق محمد الهادي صادق الشيى  طارق محمد الهادي صادق الشيى
 أحمد عبدالباسط سالم رشيد  سامح 
 بدهللاامنيه حاتم محمد ع محمود أحمد محمود محمد  
 رضا ابراهيم عىل عبد هللا اسيل رضا ابراهيم عىل  
 تىح عىل ياش ممدوح ف منه ياش ممدوح فتىح  
 محمد السيد سعد السيد اياد محمد السيد سعد  
 جورج أيوب عبد الملك أندراوس سطافروس جورج أيوب عبد الملك 
ي لطفى محمد  

ي محمد حسن نوران مصطفى
 مصطفى لطفى

 بدر  عالء أحمد عبد المنعم عىلي  عالء أحمد عبد المنعم عىلي  جبى بدر  
 كريم طالل عبدالعظيم محمد طه دارا كريم طالل عبدالعظيم محمد طه  
ي محمد احمد ابراهيم سالم 

ي محمد احمد ابراهيم  أنس هانى
 هانى

 جمال سالم متولي سليمان  عمرو جمال سالم متولي  
 عبد الحميد محمد المراكبى ابراهيم محمد   محمدعيد ابراهيم محمد عبد الحميد  
 ن عبدالحميد رباحمحمد حس مالك 
 محمد اسامه عبدالمقصود احمد اسامه محمد اسامه عبدالمقصود احمد 
 أحمد يشي عبد العليم باظة  مريم أحمد يشي عبدالعليم باظة 
   

   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا رياض اطفال 

   

 صابر سمي  السيد مرىسي  ايداج 



 

Page | 62  
 

 كريم طالل عبدالعظيم محمد طه طهديما كريم طالل عبدالعظيم محمد  
ى   ى  حمزة جميل النبوى حسي  ى حسي   جميل النبوى حسي 
 عادل يوسف ابو العزم السيد  بالل عادل يوسف ابو العزم السيد 
 سامح محمد يوسف محمد سلىم سامح محمد يوسف 
ى صبيحاحمد محمود يا رؤى   سي 
 محمد برجيسي عطية بدوي عىلي محمد برجيسي عطية بدوي 
ف نجيب محمد عبد الرحمن   ف نجيب محمد عبد الرحمن  احمد أشر  اشر
 احمد جمال عبدالرؤف الهادي رقيه احمد جمال عبدالرؤف 
 احمد ربيع ابراهيم معوض ريم احمد ربيع ابراهيم معوض 
ي الجوهري 

ي الجهري سليمأحم أمي  أحمد عبدالغبى
 د عبدالغبى

 تىح محمود احمد محمد ف محمد احمد فتىح محمود  
 سامح محروس عطيه عبدالهادى احمد 
 اسامة احمد شحاته شحاته ادهم اسامة احمد شحاته  
 أحمد حبيب   عز الدين أحمد حبيب  
 محمود حبيب يوسف   محمد محمود حبيب يوسف  
 د فتىح احمد محم عمر احمد محمد فتىح  
   

   

   

ي 
  اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي ابتدان 

   

   

 محمد سالم محمد سالم إشاء محمد سالم محمد 
ى بدوى  ى محمدالسيد حسي  ى بدوى لجي   محمد السيد حسي 
 هشام محمد يوسف ابراهيم محمد هشام محمد يوسف 
 نعبدهللا شعيب عبدهللا حس رحمه عبدهللا شعيب عبدهللا  
 يوسف سليمان يوسف جميان عزت يوسف سليمان يوسف 
ي نارص  

 نارص السيد عبدالعزيز محمد   السيد عبد العزيز محمد يمبى
 عىلي يوسف عىلي عطوه سجده عىلي يوسف عىلي عطوه  
ى محمد شاكر  ي  رهف حسي 

ى محمد شاكر حسن عونى  حسي 
 مصطفى محمود محمد منصور  منه هللا مصطفى محمود محمد  
 أحمد محمد كرم السعيد مد أحمد محمد كرممح 
 أمانى محمد مصطفى محمد احمد تاليا محمد ابراهيم 
 محمد رجب عبد الرحمن شحاته إش محمد رجب عبد الرحمن 
ى    فتىح جيى محمد محمد ياسي 
 مصطفى عبد القادر زىك عبد المنعم  امل مصطفى عبد القادر زىك  
 محمد برجيسي عطية بدوي مالك محمد برجيسي عطية بدوي 
 ولي سليمان جمال سالم مت احمد جمال سالم متولي  
ى محمد شاكر   ي  عمر حسي 

ى محمد شاكر حسن عونى  حسي 
 ابراهيم محمد عبد الحميد محمد المراكبى  محمد ابراهيم محمد عبد الحميد محمد  
 محمد حسن عبدالحميد رباح مؤيد 
 بد القادر زىكمصطفى ع امل مصطفى عبد القادر زىك 
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 الفتاح السيد إبراهيم عبد  هنا إبراهيم عبد الفتاح السيد  
 عىلي السيد عىلي  أدهم عىلي السيد عىلي  
 نافع عبد الجواد   كريم نافع عبد الجواد  
   

   

   

ي 
 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا ابتدان

   

 امنيه محمد مصطفى محمد إياد محمد احمد محمود 
قاوىا  يف محمد الشر قاوى دهم شر يف محمد محمد الشر  شر
 لطفى السيد السيد مهدى السيد السيد مهدى محمد لطفى  
 اسامة احمد شحاته شحاته  محمد اسامة احمد شحاته 
 صابر سمي  السيد مرىسي  يوسف 
 نبيل محمد المهدي عبدهللا ثمار نبيل محمد المهدي عبدهللا 
 مصطفى عبد القادر زىك امل مصطفى عبد القادر زىك 
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23 
العاشر من 
 1رمضان 

قية  الشر
   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي رياض اطفال 

   

 محمود أحمد مجدي أحمد جمال محمود رهف محمود أحمد مجدي 
 محمود محمد محمد مسلم عمر محمود محمد محمد مسلم  
 مان أحمد محمد محمد سلي أيسل أحمد محمد محمد 
 مد بىهي الدين أحمد الجندي مح رفيف 
 محمد ساىم محمد عبد المعىط  ساىم محمد ساىم محمد  
 عصام جالل عبدالقادر عيسوي جالل عصام جالل عبدالقادر 
 محمود عليو محمود محمد أدهم محمود عليو محمود محمد 
ى شداد اسحق سعيد   شداد اسحق سعيد بسالي   سيفي 
 صابر محمد منسمحمد  حمد منسمهد محمد صابر م 
ى  هاله   هشام فرج صادق امي 
 محمد عبد المجيد منصور عبد القادر فريده محمد عبد المجيد منصور 
 رشا المشهور حسن اسماعيل حسن عبد الوهاب حسن فهىمي مرىسي  
 احمد رزق عبد الفتاح محلب لمار احمد رزق عبد الفتاح محلب 
اوي سما محمد محمود محمد أحمد   اوي محمد  النيى  محمود محمد أحمد النيى
 إيهاب عاطف عزيز كامل جوي ايهاب عاطف عزيز  
ة    عادل إبراهيم المصلىحي حريرة     أمي 
 محمد ابراهيم محمود عىل سليمان  احمد محمد ابراهيم محمود عىل سليمان البقرى 
 عماد عيس مالك سمعان جونستا عماد عيس مالك 
يف أحمد   ى  شر   نبيشعبدالسالم أمي 
 محمد شاهر عزت بطل تيمور محمد شاهر عزت بطل 
ي جرجس يوسف دميان مريم 

 رومانى
فت ابراهيم شحاته سعد كاراس سمي  زىكي سعد حاب هللا   مي 
 جمال محمد احمد السيد يوسف جمال محمد احمد السيد 
 أيمن محمد السيد محمد حمزه أيمن محمد السيد 
 محمد  اسامه عبد المجيد الجندي الجندي سامه عبدالمجيد اسامه محمد ا 
ى ابوسته  ى محمد ابوسته حاتم فريد حسي   فريد حسي 
 عادل احمد محمد محمد محمود عادل احمد محمد 
 محمد عبده قنديل عبيد محمد عبده قنديل عبيد 
 محمد سعيد عبد القادر معوض عبد القادر أش محمد سعيد  
 يز محمد ابراهيم ابراهيم فايدفا براهيم فايدمعاذ فايز محمد ا 
ي  كريم محمود صبىحي سليم 

 محمود صبىحي سليم عبد الغبى
ى عبد المطلب  ى امي  ى عبد المطلب عمرو محمد حسي  ى امي   محمد حسي 
ى عمرو محمد محمد عىل حزين    عمرو محمد محمد عىل حزين  لوجي 
 محمود  عبدالرحمن احمد احمد  حبيبه احمد عبدالرحمن احمد محمود الشافع 
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ي  ادم احمد المشهور حسن اسماعيل 
 
 سارة أحمد أحمد ابراهيم العراف

ى السعيد محمد  ى  ادم عمرو حساني  ى السعيد محمد حساني   عمرو حساني 
 احمد عبدالقادر عبدالمنعم عبدالقادر ريتال احمد عبدالقادر عبد المنعم  
 جاللعىلي عصام محمد  دارين عىلي عصام محمد جالل 
 محمد محمد زىك عبداللطيف د محمد زىكعمر محم 
 محمد هشام حلىمي عبدهللا  هشام محمد هشام حلىمي  
 محمد السيد فهىمي مشعل فهىمي مشعلأروي محمد السيد  
 محمد هشام حلىمي عبد هللا  هشام محمد هشام حلىمي عبد هللا  
 احمد صالح مصطفى عىل محمد احمد صالح مصطفى عىل 
 عبد هللا عبد الحميد محمود  لحميد محمود عبد هللا عبد اماسه  
 مايكل عبود غطاس  توماس مايكل عبود غطاس  
اوي غانم السيد  اوي غانم السيد هند أحمد الشيى  أحمد الشيى
 عطية عبد السالم احمد  روان عطية عبد السالم احمد  
 السيد إبراهيم محمد   إيال السيد إبراهيم محمد  
ف عطية المال  ف عطية المرىسي   مرىسي ك أشر  أشر
 عماد أحمد محمد  إسحاق عماد أحمد محمد  
 عماد أحمد محمد حور عماد أحمد محمد 
   

   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا رياض اطفال 

   

 سعيد باز سالم السيد احمد سعيد باز سالم السيد 
  محمد يوسفاسامه ساىمي  اياد اسامه ساىمي محمد يوسف 
 احمد رزق عبد الفتاح محلب عمر احمد رزق عبد الفتاح محلب 
ى  ادم عالء الدين حسام الدين عبدالمنعم   عالء الدين حسام الدين عبدالمنعم حسي 
 أحمد رمزى عبد الهادى أحمد مالك أحمد رمزى عبد الهادى أحمد 
 هيثم سعيد عبدالعزيز حسن هالل هيثم سعيد عبدالعزيز  
 حنان احمد محمد متولي  محمدأيمن حسن عبده  
 عمرو محمد عبدالعزيز حوام  مالك عمرو محمد عبدالعزيز حوام  
ي ايوب نصي   

 مصطفى ايوب نصي  ابراهيم أحمد مصطفى
ى عبدالرحمن عبدالعزيز محمد غنيم   عبدالرحمن عبدالعزيز محمد محمد غنيم ياسي 
 ن ابراهيممحمد عبد الرحم جهاد محمد عبد الرحمن 
ى رو   ى حسي  ى اسماعيل فيدا نضال حسي  ى حسي   نضال حسي 
 امي  محمود عبد الوهاب عبد الفتاح سيال 
 أحمد إبراهيم وهبه ابراهيم سما 
 هانى محمد ابراهيم محمود  سيف هانى محمد ابراهيم  
 فتىح فتىح محمد السيس  مهاب فتىح فتىح محمد السيس  
 عمر عطيةمحمد سعد بركات  روفان 
 عبدهللا محمود عبدهللا سيد احمد ود عبدهللا محمود عبدهللا سيد احمدمحم 
 فتىحي فتىحي محمد السيسي   مهاب فتىحي فتىحي محمد السيسي  
 ضاجي إبراهيم زىكي   مريم ضاجي إبراهيم زىكي  
 ياش البدراوي يوسف  سيف ياش البدراوي يوسف  
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ي محمد  
ي مح  ملك أحمد مصطفى

 مد أحمد مصطفى
ي عبد العزيز أحمد هشا  ي عبد العزيز   م خي   هشام خي 
 إبراهيم محمود نور الدين  أحمد إبراهيم محمود نور الدين  
ى محمد محمود   ى محمد محمود  مالك أحمد أمي   أحمد أمي 
   

   

ي 
 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي ابتدان

   

 بد الرازقتامر احمد سالمة ع جواد تامر احمد سالمة 
ى عمرو محمد محمد عىل حزين ت    عمرو محمد محمد عىل حزين  ولي 
 مرفت ابوزيد ابراهيم سعد احمد عبدالمحسن عبدالحليم حسن 
 وائل نفيس ابراهيم السيد انس وائل نفيس ابراهيم 
 احمد رفعت سعيد عىل خديجة احمد رفعت سعيد عىل 
قاوىين محمود محمد صالح الد دارين صالح الدين محمود محمد   عبد هللا الشر
 ياش بدر عبدالفتاح محمد رغد 
ي   شانى

 شيماء رمضان رجب العادلي  زيد احمد طلعت الشر
 سعيد عبدالفتاح محمد سالمه سما سعيد عبدالفتاح محمد سالمه 
 عبدالقادر محمد عبدالقادر محمد سليمان  كريم عبدالقادر محمد عبدالقادر محمد سليمان 
 مايكل ممدوح تامر زخاري وح تامر زخارياتي  مايكل ممدلوب 
 نارص عبد السالم محمود الغندور مالك نارص عبد السالم الغندور 
 سالم السيد سالم احمد  محمود سالم السيد سالم احمد  
ي  

 
ي  مروان احمد ابراهيم ابو عبدة الدسوف

 
 احمد ابراهيم ابو عبده الدسوف

ي  مريم 
 حسن احمد محمد مصطفى

 محمد مجدى محمود األمام مد مجدى محمود األماميوسف مح 
 حاتم محمود عىلي خليل أحمد حاتم محمود عىلي خليل  
ي ابراهيم  

ي  كريم محمد مصطفى
ي ابراهيم مصطفى

 محمد مصطفى
ى محمد عبد الوهاب حجازي حجازي   محمد عبد الوهاب حجازي حجازي ياسي 
 حمد المرىسي محمد م ضياء أدم ضياء المرىسي محمد محمد   
 محمد السيد احمد عىلي   سلىمي محمد السيد احمد عىلي  
لس مينا ماهر يوسف بشاي   ف بشايمينا ماهر يوس كي 
 إبراهيم عبد الفتاح السيد هنا إبراهيم عبد الفتاح السيد 
ي  

ي   رؤي ثابت أحمد مصطفى
 ثابت أحمد مصطفى

 وهاب أكرم إمام عبد ال  حنان أكرم إمام عبد الوهاب  
ف عطية المرىسي عمار أ  ف عطية المرىسي   شر  أشر
 أبو رواش السيد ابو رواش   مريم أبو رواش السيد ابو رواش  
   

   

ي 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا ابتدان 

   

 عادل اسماعيل حمادة عثمان حازم 
 سامح عوض السيد طنطاوي أيمن سامح عوض السيد 
 حمن محمد محمود مىكي عبدالر  مود مىكي عبدالرحمن محمد مح 
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 محمد السيد فهىمي مشعل أمامه محمد السيد فهىمي مشعل 
 وائل محمد السيد الشيبى  ريتال وائل محمد السيد الشيبى  
 محمد سعيد عبدالحميد مجاور منة هللا محمد سعيد عبدالحميد مجاور  
ى محمد عبد الوهاب حجازى   زىمحمد عبد الوهاب حجازى حجا ياسي 
ى السي   السيد أبو رواش ضيف   د أبو رواش ضيف حني 
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    القليوبية العبور 24
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي رياض اطفال 

   

ي ساىمي عزىمي   
ى
ي ران

ى
ي ساىمي عزىمي رياض جوفان

ى
 ران

 عزت صالح الدين محمود عطاهللا طاهللا عزت صالح الدين محمودع 
ى حاتم بك   حاتم بكرى أحمد جودة احمد رى أحمد جودةياسي 
 هبة هللا طارق فتىح حسن موىس محمد عبد المنعم عبد العظيم سليم 
 عماد سيد محمد عبدالحافظ زياد 
 الح الدين محمد غانممحمد محمود ص كريمان محمد محمود صالح الدين محمد غانم 
 ف الشاىماسماء عصام الدين عبد الرؤو  مد عىل عبد السالمبدر مح 
ي رضا فاضل محمد 

ي رضا فاضل محمد  يارا مصطفى
 مصطفى

 محمد عبد اللطيف محمد عبد العزيز عمر محمد عبد اللطيف محمد  
 محمد فايز عبدهللا امام يونس محمد فايز عبدهللا 
 رمضان زىكي الدمرداش صقر مرداش صقرعزه رمضان زىكي الد 
  

ى
 مم يوسف ممدوح السيد ابراهيم عىل مواف

ى
 دوح السيد ابراهيم عىل مواف

ى محمد بيوىم محمد   محمد بيوىم محمد أحمد ياسي 
ي سيف الدين السيد حف بى    سيف الدين السيد حفبى محمد يحب 
 محمد نور الدين سيد مقلد نور محمد نور الدين سيد مقلد 
 ابراهيم محمد ابراهيم عىلي  ريتال ابرهيم محمد ابراهيم 
ى م  ى عىلي حسي  ى محمد حمد خليفةعىلي حسي  ى عىلي حسي   حسي 
 احمد سمي  احمد بكر مريم احمد سمي  احمد 
 محمد كامل السيد عطيه  لىم محمد كامل السيد عطيه 
 مصطفى بيوىم فرج بيوىم عمر مصطفى بيوىم فرج 
 محمد احمد شحاته عبدالرحمن  ه عبد الرحمن باسم محمد احمد شحات 
قاوى  قاوى يوسف عبدالحليم محمد الشر  عبدالحليم محمد عبدالحليم الشر
 حمدي عبد العاطي محمد عىلي  جوري حمدي عبد العاطي محمد عىلي  
 مصطفى عىلي إبراهيم عىلي حماده حماده أسيل مصطفى عىلي إبراهيم عىلي  
 حمد حافظ ابراهيمسمي  م زينه سمي  محمد حافظ 
ى محمود عيد ادم احمد مهدي عبد اللطيف   نيلىلي حسي 
ي رزق  فريدة 

 محمد فتىح عفيفى
 محمد عبدالمحسن صالح الدين ليان 
 أسامه المغاورى محمد سالم  أيسل أسامه المغاورى محمد سالم 
 محمد طارق محمد حفناوي عمر محمد طارق محمد حفناوي 
 عماد مجدي عوض الياس مجدى عماد مجدى عوض 
ى   ى  لجي   محمد عرنى فهيم حسي 
 أحمد السعيد موىس عبدالقادر عبدالقادريوسف أحمد السعيد موىس  
 عمرو السيد محمود حمدي كارما 
ى    كامل محمود كامل عبد العظيم  ياسمي 
ي راشد عواد 

ي راشد عواد   هدي احمد مصطفى
 احمد مصطفى
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 اسم ولي االمر  فل اسم الط ثانيا رياض اطفال 

   

ي ساىمي عزىمي  
ى
وس ران ي ساىمي عزىمي رياض كي 

ى
 ران

 هيثم فراج محمود الحيت ل ل هيثم فراج 
 محمد محمود عبد المنعم احمد محمد  مليك محمد محمود عبد المنعم أحمد محمد 
 ايمن ساىم محمد محمد مؤمن ايمن ساىم محمد 
 يم اسماعيل سيد عمر ابراه عمر سيد عمر ابراهيم  
 طارق يوسف محمد احمد مالك 
يف مصطفى كامل  يف م أحمد شر  صطفى كامل سعيدشر
ى محمد خليفه  ى محمد خليفة ليندا محمد عىلي حسي   محمد عىلي حسي 
 عىلي محمد جمال محمد آش  
 وليد صالح حسن حسن اسماعيل  البتول وليد صالح 
ى   ى محمد ع رودينا محمد عبدالاله ابراهيم حسني   بدالاله ابراهيم حسني 
ى محمد محمد انس   هانى صيى
ي شامل شها شاهر  يشاجى  ب الدين خي 
 عمرو حجاج ليب  محمود أنس 
   

   

ي 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي ابتدان 

   

وز ياش المهدي طه   ياش المهدي طه المهدي في 
ى   ى عبدهللا اياد اسامة محمد امي   اسامة محمد امي 
 احمد عبدالغفار محمد عبدالهادى ىلع 
يكادي محمد عبدالباسط محمد عبده الع  ي  شر  محمد عبدالباسط محمد عبده العشر
 وائل صالح شفيق احمد يوسف 
 ري  هام احمد محمد عبد الصادق  احمد محمد السيد عبد الوهاب عبد الصادق  
 صبىح سعيد محمود عىلي يونس مرام صبىحي سعيد محمود يونس 
 قطب سعد قطب الحشاش مؤمنة قطب سعد قطب 
 ود والي محمدمحمد محم غاده محمود والي محمد 
   

   

ي 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا ابتدان 

   

 أحمد الشحات عبد السميع خفاجة فاطمة الزهراء أحمد الشحات عبد السميع 
 الوهاب احمد صالح احمد زىك السيد عبد  مريم احمد صالح احمد زىك 
 اسالم سمي  مهدى محمد هارون اسالم سمي  مهدى محمد 
 امي  سعد عمر إسماعيل  سعد عمر إسماعيل  سعد امي   
 ايهاب محمد غنيىمي أحمد  وعد 
ى محمد  ى محمد خليفة   عىلي محمد عىلي حسي   محمد عىلي حسي 
 مصطفى أحمد محرم شحاته محمد زيدان 
يف مصطفى كامل  يف مصطفى  منة شر  كامل سعيد  شر
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 السويس فيصل 25
   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي رياض اطفال 

   

 وائل رضا محمود عىل عمر وائل رضا محمود 
 احمد صالح الدين محمد  عبد الحق عبد الكريم مريم احمد صالح الدين محمد عبد الحق 
 محمد جمال جوده سليم مروان محمد جمالجوده 
 طاهر أبوزيد طاهر ادريس  طاهر أبوزيد طاهرفريدة  
 عىلي محمد عىلي أحمد  آسية أحمد عىلي محمد  
 أحمد عىلي محمد عىلي  خديجة أحمد عىلي محمد 
 فتىحي احمد ربيع عىلي  آسيل فتىحي أحمد ربيع 
 حسبى محمد محمود عبد الموجود حبيبه حسبى محمد محمود 
ي  ي ايمن وليم هيى

ي اسك انطونى  ندر ايمن وليم هيى
 عمرو احمد محفوظ عىل كنده عمرو احمد محفوظ 
 محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن من محمد عبد الرحمنمالك محمد عبد الرح 
 د حسن أحمد شحاتمحم رقيه محمد حسن احمد 
 محمود جمال محمود حفبى  لمار 
 ضياءالدين مسعد محمد محمد احمد ضياءالدين مسعد محمد محمد 
 محمد سيد أمي  محمد د سيد أمي  محمدأمي  محم 
 مد اسماعيل أحمد محمدمح ايسل محمد اسماعيل أحمد محمد  
 جورج سعد عبده بحر جوني  جورج سعد عبده بحر 
 محمد رفعت السباعي محمد احمد محمد رفعت السباعي  
ي آدم 

ي آدم  خديجة أسامة محمد حسبى
 أسامه محمد حسبى

ي محمد سيد 
ي  مريم مصطفى

  محمد سيد محمدمصطفى
ي  محمد 

ي عبد الغبى  أحمد محمد صيى
ى   ى محمد عاشور محمديوسف أسامة حساني   أسامة حساني 
ي عىلي عىلي النجدي 

ي عىلي عىلي النجدي محمد احمد مصطفى
 احمد مصطفى

 محمد سليمان عىل سليمان  كريم  
 محمد احمد عبد الحميد عبد المبدي حبيب الرحمن محمد احمد عبد الحميد 
ى كامل عبدهللا  ى كامل عبدهللا زياد كامل حسي   كامل حسي 
 مصطفى ابراهيم محمد عىل ميان  
يل  تبارك احمد عبد المنعم    احمد عبد المنعم محجوب جيى
 كريم محمد احمد يونس موده كريم محمد احمد يونس  
   

   

   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا رياض اطفال 
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ى خديجة عم  ى عوض عز الدين  ر حسي   عمر حسي 
 مهاب عىلي محمد عىلي  فريده مهاب عىلي محمد 
 عبد السالم محمد عبد السالم محمود ريم عبد السالم محمد عبد السالم 
ي   ماثيو مايكل انطون نزيه   مايكل انطون نزيه جورجى
   

   

ي 
 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا ابتدان

   

ى هنداو   ى حبيبه أمي  ى عطا  ى أمي  ى هنداوى أمي   أمي 
 محمد عبد الرحمن محمود الجاويش ريم 
 أحمد السايح حراجى حسن  سيال أحمد السايح حراجى حسن  
ى محمد حلىم محمد  ى ى  كيى  محمد حلىم محمد حسي 
 احمد محمود عطية شحاته محمود أحمد محمود عطية 
ي عىلي عىلي النجدي 

ي عىلي  رودينا احمد مصطفى
 جديعىلي الن احمد مصطفى
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ى الكوم 26  الغربية شبي 
   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي رياض اطفال 

   

ى  يوسف خالد محمد نبيل فوزي    دنيا عمر شوكت الشي 
 مايكل نبيل توفيق حنا جورج مايكل نبيل توفيق 
 عمر عبد الستار محمد خليل ليىلي عمر عبد الستار محمد خليل 
 احمد فريد محمد الشباىسي  انس احمد فريد محمد الشباىسي  
 منار عبد الفتاح عبد الحميد شعيب قصاصفريدة محمود محمد ال 
ي   ي  جودي سعد توفيق سعد احمد مغرنى  سعد توفيق سعد احمد مغرنى
 مازن عىلي إبراهيم فرج عهد مازن عىلي فرج 
ف سمي  كامل  ف سمي  كامل محمد سليم أشر  أشر
 أحمد صابر هالل سالم سالم سيف أحمد صابر هالل سالم 
 عبدالرحمن جالل السيد احمد احمد عبدالرحمن جالل السيد 
 صبىحي رمضان فرج سعد عبدالرحمن صبىحي رمضان فرج 
يف مجدي احمد السيد  يف مجدي احمد السيد محمد شر  شر

ى عبد الواحد احمد عادل عبد ال  واحد لوجي 
 المحروق

 دعاء صالح عبد العزيز فتيح

 ن إبراهيم عبدالمنعم إبراهيم حس آية إبراهيم عبدالمنعم إبراهيم  
 أحمد ممدوح أحمد رفعت إبراهيم مازن أحمد ممدوح أحمد رفعت إبراهيم 
 محمود ابو طالب عبدالعزيز عيس عيس مالك  محمود ابو طالب عبدالعزيز  
ى حبي  ى جودة حبيب بعمار محمد حسي   محمد حسي 
ي محمد عادل 

ي محمد عادل عبد العاط مازن مصطفى
 مصطفى

ي    عالء فرج العرنى
ى ي عالء  لجي   فرج مسعود العرنى

ي محمد مختار  
ي محمد مختار متولي  اياد مصطفى

 مصطفى
 محمد عالء الدين محمد فتىحي طاحون عبد الرحمن محمد عالء الدين طاحون 
ي حمدي حامد  الشباىسي   ى  حمدي حامد محمد الشباىسي  كيى
 محمد إبراهيم عبدالحميد عفصه إبراهيم محمد إبراهيم عبدالحميد عفصه 
ف الديندارين م  ف الدين حمد حسبى شر  محمد حسبى احمد احمد شر

محمد احمد محمد القرصاوي عبد المقصود  
ى   ابوالعني 

ى   احمد محمد القرصاوي عبد المقصود ابو العني 

 أحمد عبدالرحيم أحمد جاب هللا رحيم جاب هللاريان أحمد عبدال 
 محمد مصطفى محمد السيد فرح مجمد مصطفى مجمد السيد 
وكجوري   وك احمد عبدالحميدميى  احمد عبدالحميد محمد ميى
ي  

ى محمد زكريا عبدالسالم عفيفى ي  ياسي 
 محمد زكريا عبدالسالم عفيفى

 أحمد فكري البيوىمي أحمد عمر أحمد فكري البيوىمي  
 إبراهيم ساىمي نبوي سالمان رنا إبراهيم ساىمي سالمان 
 أحمد محمد أحمد الرعو مصطفى  
ى   ى السيد صبيح صبيح مؤمن احمد محمد امي   احمد محمد امي 
 أحمد سعيد محمد أحمد حازم أحمد سعيد محمد أحمد 
 حسام محمد محمد الطنبداوى بيسان حسام محمد محمد الطنبداوى 
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 ايمن احمد رمضان شور انهنا ايمن احمد رمض 
 أحمد عبد الستار محمد خليل  محمد أحمد عبد الستار محمد خليل 
ي  

ي أحمد إبراهيم  أحمد إبراهيم حال بهاء مصطفى
 بهاء مصطفى

   

   

   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا رياض اطفال 

   

 أيوب عبدالهادى مختار حموده أيوب 
 طاحون أحمد عاصم محمود  محمد 
ى   ى  فرح محمود محمد حسي   محمود محمد عبد الستار حسي 
   

   

ي 
 مر اسم ولي اال  اسم الطفل  اولي ابتدان 

   

يد  ى  ايمان جمال احمد درويش ادم احمد محمد ابو الي 
 احمد عبدالمنعم عبدالسميع عامر ندى احمد عبدالمنعم عبدالسميع عامر 
   

   

ي 
 اسم ولي االمر   اسم الطفل ثانيا ابتدان 

 فايز محمد عزيز عىلي  محمد فايز محمد عزيز 
يف  ي بيوىمي شر

ي بيوىمي توفيق شر  يوسف هانى
 يفهانى

 محمد معقول مراد الشناوى ريتال محمد معقول الشناوى 
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 المنوفية قويسنا 27
   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي رياض اطفال 

   

ي عبد الرسول عبد الوهاب إبراهيم  
ى
ي هان

ي عبد الرسول عبد الوهاب إبراهيم  جبى
ى
 هان

 ه حسنوائل كمال عبد ايمان وائل كمال عبده حسن 
 احمد جالل احمد السيد خرصى  جالل احمد جالل احمد السيد خرصى  
ي  ملك محمود  

ى
ف  بسمه عىلي محمود احمد الصي 

 ااحمد صالح طه ابوالنج فريدة 
 محمد هالل بيوىم هالل هالل محمد هالل بيوىم 
 نزار محمد فكري إبراهيم منصور ريم نزار محمد فكري إبراهيم منصور 
ي عىلي  ديما أحمد  

ي عىلي للسيد مصطفى
 أحمد مصطفى

 محمد عثمان عبد القادر عبد الباري ادم محمد عثمان عبد القادر 
ى محمد نجيب سويلم    سويلم  محمد نجيب السيد    سيلي 
 ابراهيم شعبان أبوالفتوح الجزار عمر ابراهيم شعبان أبوالفتوح الجزار 
 هيم مصطفى محمد صبىح إبرا أحمد محمد صبىح إبراهيم مصطفى  
عي   عي  فريده أحمد هاشم اليى  أحمد هاشم طه محمد اليى
 محمد جمال عبد العزيز صالح عمرو محمد جمال عبد العزيز صالح 
 احمد ابراهيم السيد عىل  براهيم السيد ابراهيم أحمد ا 
ى    اسماعيل سعد اسماعيل سعد ايلي 
 اسماعيل سعد اسماعيل سعد ايان اسماعيل سعد اسماعيل 
 السيد عىل سعد عىل العيسوى  عىل سعد عىل العيسوى سيف السيد  
 محمد جمال الدين عباس ل ل محمد جمال الدين عباس 
ى وهدان يس  ى وهدان يسن الشيىحي  ن الشيىحي محمد باهر أمي   باهر أمي 
 محمد كمال عبد الواحد سمرى  مريم محمد كمال عبد الواحد سمرى  
 محمد عبدالوهاب أحمد محمد إبراهيم محمد 
 عبدالفتاح محمد عبدالفتاح عبدالمطلب شحان  ماجدة عبدالفتاح محمد عبدالفتاح عبدالمطلب  
 احمد عادل كمال ابوالمكارم مفاطمه احمد عادل كمال ابو المكار  
ى دشيش إياد   عصام عبدالمنعم امي 
ال محمود سعد حسن عيسي    محمود سعد حسن عيسي  مي 
 عبدالحميد محفوظ وليد سميح آش 
وك سعد والي  خديجه طارق حجازي محمود   داليا ميى
يف مجدي السكري  يف مجدي عبد الىحي السكري عمر شر  شر
ي أروى محمد فتىحي إبراهي 

 
ي إسماعيل م الدسوف

 
 محمد فتىحي إبراهيم الدسوف

 مالك عاطف عبد الملك منصور مريم مالك عاطف عبدالملك 
 صبىحي معتمد فهيم محمد حمدساندي صبىحي معتمد فهيم م 
 محمود ناجح عبد الباري محمد مليكه 
 محمد محمود ابراهيم تعيلب فريده 
 فيق العبداحمد جوده تو  روفان احمد جوده توفيق العبد 
 احمد محمد محفوظ صالح كارما 
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محمود اسالم عبد الرحمن جالل الدين عبد  
 اللطيف

طيف إسالم عبد الرحمن جالل الدين عبد الل
ي 
 عفيفى

ويسر   ويسر  مالك احمد خالد اليى  احمد خالد عبدهللا اليى
ي  

ي  جوري تامر أحمد ابراهيم الشيشيبى
 تامر أحمد ابراهيم الشيشيبى

 نادرصابرمحمدحميده برمحمدسمانادرصا 
ي  مريم 

ى
 احمد محمد رجب كيالن

  اش احمد رمضان محمد 
ى
 احمد رمضان محمد بسيون

ي عبدهللا احمد مجدي عبد 
ى
 احمد مجدي عبدهللا حامد  هللا الثان

ي محمود  ي محمود محمد يوسف ايهاب صيى  ايهاب صيى
ى   ى  يزن أحمد اسماعيل الشي   أحمد اسماعيل السباعي الشي 
 محمد  عبدهللا 

ى
 محمد فتىح عبدالشاف

 احمد صالح الدين محمود احمد مالك احمد صالح الدين محمود احمد 
ي صالح الدين 

ي صالح الدين  نور المصطفى
 المصطفى

   

   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا رياض اطفال 

   

 محمد حلىمي يس ابراهيم مريم محمد حلىمي يس 
ى ابراهيم عىل سلمان  سلىمي محمد عىل بالل احمد    ياسمي 
ي ايهاب شعبان 

 ايهاب شعبان محمد الصعوه ضى
 ج عىلي احمد محمد السيد الحا  عمر احمد محمد السيد  
 محمد جمعه محمد جمعه رتاج محمد جمعه محمد جمعه 
 ريم محمد نجيب عبد المجيد عبد المجيد الدادة ادم محمد سعد حماد ابو عرب 
 عالء محمود محمد بدوي محمود بدويفرح عالء  
 هيثم قنديل محمد رقية هيثم قنديل محمد 
 د سعدةطارق عبد هللا محم  الحسن طارق عبد هللا محمد سعدة 
ى طارق عبد هللا محمد سعدة   طارق عبد هللا محمد سعدة  الحسي 
 ابراهيم بشي  ابراهيم محمود عمر  بشي  ابراهيم بشي  ابراهيم محمود عمر 
ي عبد المجيد 

ي عبد المجيد محمد عبد الراضى
 عبد الراضى

   

   

ي 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي ابتدان 

   

 ميالد حلىمي ناشد عبدهللا ناشد مايفن ميالد حلىمي  
 احمد صالح طه ابوالنجا مرام 
 مالك عاطف عبد الملك منصور شنوده مالك عاطف عبد الملك 
 دة سميح محمد السبععاي حسن محمد حسن عمر 
 محمود عبد المعز السباعي سمري حمزة محمود عبد المعز السباعي سمري 
 بىح إبراهيم مصطفى محمد ص عبد الرحمن محمد صبىح إبراهيم 
 محمد متول إسماعيل متول حمزة محمد متول إسماعيل متول 
 اسامه احمد عبدالخالق شحته احمد اسامه احمد عبدالخالق 
 احمد محمد محمد طلبة  احمد محمدمحمد  طلبة  محمد  
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 أحمد محمد يوسف محمد حجاج  محمد أحمد محمد يوسف حجاج 
 ى عىل احمدطه عمر  أروى طه عمرى عىل 
ى طارق حجازي محمود  وك سعد والي  ياسي   داليا ميى
 اسامة السيد المصلىحي جاب هللا  انس اسامة السيد المصلىحي جاب هللا 
 يشي المصلىحي جاب هللا  لمصلىحي جاب هللااحمد يشي ا 
ي  

 
ف ي   عمر محمد غانم سالمان الشر

 
ف  محمد غانم سالمان الشر

ي وفيق موىسي عبد ا 
ي وفيق موىسي عبد الرحمن  لرحمنادم مصطفى

 مصطفى
ي  

ي    محمد كريم باتع احمد مصطفى
 كريم باتع احمد مصطفى

 محمد عادل عىلي الجندي حبيبة محمد عادل عىلي الجندي 

ناريمان محمود عبد الحفيظ محمود عبد العال  
 زايد

 محمود عبد الحفيظ محمود عبد العال زايد 

 محمد عابد ابراهيم محمد   مهاب محمد محمد عابد ابراهيم 
 العاطي محمود ماهر عبد المرضس عبد   يوسف محمود ماهر عبد المرضس عبد العاطي  
 عثمان عبد القادر اسالم  عبد الرحمن اسالم عثمان عبد القادر 
 حامد محمد عىلي محمد  وليد حامد محمد عىلي محمد 
ي احمد عبد العظيم محمد   احمد عبد العظيم محمد  لوجى
 احمد عىلي زين العابدين  حمد عىلي زين العابدينعىلي ا 
 محمد عبد الرازق جاب هللا  عبد الرحمن محمد عبد الرازق جاب هللا 
ى احمد ذكريا عبد الحا   احمد ذكريا عبد الحافظ  فظياسي 
 محمد رشدي عبد المنعم العليىمي   ايسل محمد رشدي عبد المنعم العليىمي  
 سليمان عياد سالم محمد  دالصديق سليمان عياد سالم محم 
 محمد ابراهيم عبد العاطي شور  حذيفة محمد ابراهيم عبد العاطي شور 
 ابراهيم عبد العاطي شور محمد  ابراهيم محمد ابراهيم عبد العاطي شور 
 ابراهيم جمال يوسف محمد  يوسف ابراهيم جمال يوسف محمد 
ي شحاته 

ي شحاتهمحمد سعيد مص  مريم محمد سعيد مصطفى
 طفى

 محمد احمد بنداري محمد  د بنداري محمدبنداري محمد احم 
 حاتم عبد العزيز صالح عطا هللا علياء حاتم عبد العزيز صالح عطا هللا 
 حاتم عبد العزيز صالح عطا هللا  بد العزيز حاتم عبد العزيز صالح عطا هللاع 
 احمد محمد محمد صالح  سعاد احمد محمد محمد صالح 
ي  

ى
ة احمد محمد رفاعي مواف ي   امي 

ى
 احمد محمد رفاعي مواف

ي فوزي حنا سليمان  ي فوزي حنا سليمان  يوستينا بشر  بشر
   

   

   

   

   

ي ثانيا ابتد
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ان 

   

 محمد فؤاد ضيف هللا السعداوي احمد محمد فؤاد ضيف هللا 
ي احمد محمد احمد الرخ 

 مد احمد الرخاحمد مح  ضى
ي شما 

 
ي الدسوف

ي شما عمر عابد لطفى
 
ي الدسوف

 عابد لطفى
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وق  28  القاهرة 1الشر
   

 مر اسم ولي اال  اسم الطفل  اولي رياض اطفال 

   

 محمد محمود عىلي محمود مليكه محمد محمود عىلي  
وز أحمد أسماعيل   أحمد أسماعيل أحمد محمد في 
 محمد احمد عبدالحليم محمد مملك محمد احمد عبدالحلي 
 اسالم محمد حافظ محمد محمد محمود عمر اسالم محمد حافظ محمد محمد محمود 
ي البيوىمي   ي البيوىمي  محمد  يارا محمد سعد محمد صيى  سعد محمد صيى
يف احمد عبد الجواد  يف احمد عبد الجواد محمد تاليا شر  شر
 د احمد عىل محمد عيسرودينا محم رودينا محمد احمد عىل محمد عيس 
 محمد مصطفى محمد حسن فريدة محمد مصطفى  
يف عبدالعزيز ضيف اش   كريم شر
 راحمد طارق حسن صاب مليكه احمد طارق حسن صابر 
 احمد محمد اسماعيل عىلي  لىمي احمد محمد اسماعيل 
 حسن محمد محمد عطاهللا حازم حسن محمد محمد عطاهللا 
 حسن محمد محمد عطاهللا طاهللاحمزه حسن محمد محمد ع 
 ضياء أبوزيد محمد عبد العال آدم ضياء أبوزيد محمد 
 ياش محسن سليمان محمد فارس ياش محسن سليمان محمد 
 احمد فوزي جمعه ابراهيم  عمر 
ي  جودي محمد السيد عبد الرازق السيد 

بيبى ي الشر
بيبى ه عصام الشر  امي 

 الدين راىمي فاروق شاكرسيف  سيف الدين راىمي فاروق شاكر 
ف ثروت العزازى  ف ثروت محمود العزازى يوسف أشر  أشر
ف ثروت العزازى  ف ثروت محمود العزازى عمر أشر  أشر
ي محمد صالح  ي محمد صالح طه  طه  لوجى  لوجى
ى احمد رجب عىل عبدالمقصود الصوالىحي    احمد رجب عىلي عبد  المقصود الصوالىحي  ياسي 
ي ا  ي ابراهيم حسن براهيمالرا سليمان مغرنى  سليمان مغرنى
 تامر محمد ربيع محمد  ادهم تامر محمد ربيع محمد 
 اسالم محمد محمد  لمار اسالم محمد محمد 
 عمر عيد عبد اللطيف  عبد اللطيف مازن عمر عيد  
 ضياء ابو زيد محمد أدم ضياء ابو زيد محمد 
   

   

 المر اسم ولي ا اسم الطفل  ثانيا رياض اطفال 

   

ي عبد الرازق 
 دعاء احمد محمد عرفة زايد لمار محمد مرتصى

 محمد عبد الخالق محمد موىس طارق محمد طارق خفاجة  
ف محمد أحمد عطية يدىخديجه أحمد محمد الز    أشر
ف محمد محمد   يف احمد عبد الجواد محمد شمس أشر  شر
 محمد محمود عىلي محمود  
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ي 
 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي ابتدان

   

 سامح اسماعيل عبد التواب اسماعيل سما سامح اسماعيل عبد التواب 
 ياشمحسن سليمان محمد ادهم ياش محسن سليمان محمد 
 احمد عبد الباسط السيد حسن هماد 
 عىل السيد عىل محمد عبدالرحمن عىل السيد عىل  
ى   ى عبد الف حيان احمد عزت حساني   تاحاحمد عزت حساني 
 محمد عىلي ابراهيم النجار عبد هللا محمد عىلي ابراهيم النجار 
   

   

   

ي 
 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا ابتدان

   

 دعاء احمد محمد عرفة زايد محمد ممدوح ابراهيم بركات داليا ابراهيم 
وز   محمد عبد الخالق محمد موىس في 
ف محمد أحمد  ف محمد أحم مصطفى أشر  د عطيةأشر
يف احمد عبد الجواد  يف احمد عبد الجواد محمد محمد شر  شر
 محمد محمود عىلي محمود معاذ محمد محمود عىلي  
 طاهر السيد السيد حنان جنات حسن عبد الوارث محمد 
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وق  29  القاهرة 2الشر
   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي رياض اطفال 

   

ي احمد اسماعيل مصطفى محمد مد اسماعيل مصطفى عبد الرحمن مصطفى اح 
 مصطفى

 و رمضان عبدالعزيز عطوهعمر  سيف عمرو رمضان عبدالعزيز  
ى حافظ احمد  ى حافظ احمد  محمد حسي   محمد حسي 
 محمود عقل محمد عقل حبيبة محمود عقل محمد 
وز حسام سعيد خرصى    حسام سعيد احمد خرصى  في 
ى هانى عقل محمد   نى عقل محمد عقلها حني 
 مروان مرىس البكرى عىل  ريناد مروان مرىس البكرى  
 هشام عبد العزيز عطية حسن  عزيز عطية حمزة هشام عبد ال 
 محمد فتىح محمود أحمد آدم محمد فتىح محمود 

 السيد محمد السيد بدوى مازن السيد محمد السيد بدوى موىس 

بيبى   بيبى  مريم كريم نجيب مظهر الشر  كريم نجيب مظهر الشر

ي عبدالستار محمود عبدالدايم  
ي عبدالستار مح جميلة عبدالغبى

 مود عبدالدايم عبدالغبى
 محمد ساىم محمد عطيه أحمد محمد ساىم محمد عطيه 

 ميالد فرج هللا حبيب فهيم د فرج هللا حبيب ماريو ميال  
 د كمال أحمدأحمد ماهر محم فريده أحمد ماهر محمد كمال 

 احمد محمود احمد ابو زيد مريم احمد محمود احمد ابو زيد  
ي محمد  احمد محمد مأمون عبدهللا 

 
 مأمون عبدهللا عبد الباف

 محمود وحيد عبدالعال عوض  عمر محمود وحيد عبدالعال عوض 
يف ايمن محسوب المرجاوي  يف ايمن محسوب المرجاوي آش شر  شر
 إيمان السيد عبد الخالق عبد الفتاح بد القادر محمد سالمندى ماجد ع 
ي  

ي عبدهللا محمد احمد محمد الحسيبى
 احمد محمد الحسيبى

 عبدهللا عىلي معن ابراهيم وسف عبدهللا عىلي ي 
 جابر عىل قطب البدوى  ندى  
 سيد محمد سيد عبدالعال الباسل سيد محمد سيد 
وك رحيم  ي نا صوفيا نادر ميى

وك رحيم مصطفى  در ميى
ي محمد احمد 

 
ي محمد احمد مصطفى محمد شوف

 
 محمد شوف

 لعزيز ابراهيممحمد جالل عبد ا اش محمد جالل عبد العزيز ابراهيم 
 محمود مجمد رضا مجمود احمد مريم محمود محمد رضا محمود 

 مصطفى عبدالفتاح محمود محمد دينا مصطفى عبدالفتاح محمود  
 محمد السيد النعمانى صالح رام م 

ي  
ي ادم عمرو محمد م ادم عمرو محمد محمود حنفى

 حمود حنفى
ى توغان احمد  ى  جويرية محمود االمي   توغان احمد فرجمحمود االمي 
ى عىلي  اش   محمد مصطفى حسي 
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 محمد عبد القادر عىلي عبد القادر عمر محمد عبد القادر عىلي  
 عبدالعزيز محمد عبدالعزيز محمد سعود عبدالعزيز محمد سعود سيف عبدالعزيز محمد  
ي  

ي  ادم حسام محمد الحبسر
 حسام محمد حلىمي محمود الحبسر

 فى محمد عبدالمطلبعمرو مصط محمد عمرو مصطفى محمد 
 عىلي وجدي العمراوي  اسالم عىلي وجدي العمراوي 
   

   

  اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا رياض اطفال 

   

  رزان وائل محمود عبد هللا 

   

ي 
 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي ابتدان

   

 احمد فوزي مالك احمد فوزي 
 احمد وجيه  عىلي احمد وجيه 
   

   

ي 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا ابتدان 

   

ى  محمد   أيمن محمد رجب شاهي 
 محمود حلىمي محمد حسن مصطفى محمد  مروان مصطفى محمد محمود حلىمي  
 محمد السيد السيد محسن حمزة  
 نهال السيد أحمد محمد حسن همس وائل صابر معوض 
 باسم محمد سمي    جودى باسم محمد سمي   
 يوسف سمي  يوسف  يوسف سمي  يوسف فريدة 
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    االسكندرية 1برج العرب  30
 مر اسم ولي اال  اسم الطفل  اولي رياض اطفال 

   

ي عمرو احمد كامل  ى  عمرو احمد كامل ابراهيم كيى
 محمد عبدالخالق محمد موىس  يوسف محمد عبدالخالق محمد موىس 
  

ى
 عبداللطيف محمد محمد القصي   عبداللطيف محمد محمد القصي  حمزة هان

ى
 هان

 ياش جمال محمد حجازي يحب  ياش جمال حجازي 
 دالمولي عبدهللا صابر السيد عب بالل  
ى سليمان  آش    باسم سليمان أمي 
ي محمد صالح 

 
ي محمد صالح اياد خالد شوف

 
 احمد شوف

 يد حامد حامد ابراهيمول مريم وليد حامد حامد ابراهيم عزيز 
 وليد حامد حامد ابراهيم مرام وليد حامد حامد ابراهيم 
 محمد احمد محمد احمد  فرح محمد احمد محمد 
 محمود أحمد حافظ عىل  د أحمد حافظ عبدالرحمن محمو  
 وليد عبد القادر محمود محمد محمود وليد عبد القادر محمود  
ي   ي محمدمح عمر محمود ابراهيم عبد النبى  مود ابراهيم عبد النبى
ى عبد العاط   ى عبد العاط مريم محمد محمد حسي   محمد محمد حسي 
 سامح عماد كمال مرىسي  عبد هللا سامح عماد كمال 
 ابراهيم عبدالمنىحى طلبه سعده خديجة ابراهيم عبدالمنىحى طلبه سعده 
 محمد جالل محروس طنطاوي عمار محمد جالل محروس طنطاوي 
ي عمر  

ي  محمد محمد الصفب 
 محمد محمد محمود الصفب 

ىك سمية   محمد أحمد السيد الي 
 تامر مصطفى السيد محمد كارما تامر مصطفى السيد 
 حسام عىلي احمد عىلي  مظاح سجود حسام عىلي  
 أحمد ربيع عبد الغبى أبراهيم ادم أحمد ربيع عبد الغبى  
هللا اسماعيل فرار اسالم   اسماعيل خي 
 احمد عبدهللا عىلي سيداحمد د عبدهللا عىلي سيدانس احم 
 هبه محمد احمد محمد عابدين آدم ممدوح محمد جابر 
 يد السيد إبراهيمهيثم الس ايسل هيثم السيد السيد إبراهيم  
 نشأت محمد السيد حسن أحمد 
 عمرو محمد حفبى عبد القادر روضة 
ى ابراهيم عبده محمد  ى ابراهيم ع ابراهيم حسي   بده محمدحسي 
 هانى صالح ابراهيم محمد احمد هانى صالح ابراهيم محمد 
 محمد أحمد عبد النعيم  مريم محمد أحمد عبد النعيم 
 محمد إبراهيم درويش  درويش سلىمي محمد إبراهيم  
 أسامه ابراهيم محمد  سما أسامه ابراهيم محمد 
 محمد سمي  محمد أحمد  أدم محمد سمي  محمد أحمد 
 محمد ابراهيم نرص  د محمد ابراهيم نرصاحم 
 محمد عيسي اسماعيل  جودي محمد عيسي اسماعيل 
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 وائل محمد رمضان   جومانا وائل محمد رمضان  
 احمد عبد الحميد عىلي   احمد عبد الحميد عىلي مريم  
ي محمد 

ي محمد  رقية جمعة مصطفى
 جمعة مصطفى

   

   

   

   

 اسم ولي االمر  ل اسم الطف ثانيا رياض اطفال 

   

 ربيع محمد عبدالرحمن ربيع محمد ربيع محمد عبدالرحمن 
 احمد الطيب محمد عباس خلود احمد الطيب محمد 
 ال ابوالفتوح موىسمحمد جم حياء 
 محمد محمد فريد محمد الدري عمر محمد محمد فريد محمد الدري 
 معبود عبدالرازق محمدمحمود عبد ال يوسف محمود عبد المعبود عبد الرازق 
 حور احمد عزت عىل ور احمد عزت عىلح 
  

 
  ساجده شعبان عطيه مصطفى عبد الباف

 
 شعبان عطيه مصطفى عبد الباف

 احمد محمد ابراهيم عىل بسيونى  مد محمد ابراهيم عىل بسيونى نورين اح  
 عماد عىل عىل محمد رفيده عماد عىل عىل محمد الشافع 
 محمد عطا عبد الرحمن محمد  عبد الرحمن محمد طا رودينا محمد ع  
 عاطف ماجد محمد الصاوى مودة عاطف ماجد محمد الصاوى 
ف السيد مشوادي عبد العال  ف السيد مشوادي عبد العال محمد اشر  اشر
ي محمود 

ة أنس محمد حسبى  عال محمد عىلي عشر
 أحمد عبدالخالق أحمد إبراهيم سارة 
  عبد النوريوسف رمزى ذىك مارينا 
 وائل فتىح عبدالرحمن الغرابىل ملك وائل فتىح الغرابىل 
ي محمد احمد  

ي محمد احمد ابوحامد اش هانى
 هانى

ي  يوسف ايهاب مصطفى طه  ي  خفاجى  ايهاب مصطفى طه خفاجى
وس مريم هانى نرصى رزق هللا    هانى نرصي رزق هللا تاورصى
ي صديق 

ي  ليىلي محمد احمد مصطفى
  صديقمحمد احمد مصطفى

ي قطب 
ي قطب محمد مؤمن مصطفى

 مؤمن مصطفى
 عادل عزىمي عبد الملك  عزىمي عادل عزىمي عبد الملك 
 عطية هللا عبده فوزي   يوحنا عبده فوزي عطية هللا  
 نرص محمد محمود   ود مؤيد نرص محمد محم 
 أسماعيل محمد اسماعيل  روفيدا أسماعيل محمد اسماعيل 
 مؤمن رمضان عبدالقوي  دالقويفريدة مؤمن رمضان عب 
 عصام احمد حسن محمد  هنا عصام احمد حسن محمد 
 هشام نرص برهاىمي   معاذ هشام نرص برهاىمي  
 حسام عبد المنعم نرص  المنعم نرص عز الدين حسام عبد  
 هالل عبد الصمد ابو كيله  فاطمة هالل عبد الصمد ابو كيله 
 ان محمدمحمد سليم  معاذ محمد سليمان محمد 
 محمد  السيد عوض   رحمة محمد  السيد عوض  
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ي 
 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي ابتدان

   

  جمال محمد حجازيياش  عمار ياش جمال حجازي 
 امجد صادق عىل شعالن احمد 
وس   رزق هللا تاورصى

ى
وس مينا هان  نرصى رزق هللا تاورصى

ى
 هان

 مد  عبداللطيف فرج السيداح عمر أحمد عبداللطيف 
 محمد منصور عبد الحليم ابوسيف منصور محمد منصور عبد الحليم ابو سيف 
  نصي  يونس امبيوه عىلي هللا مالك عىلي هللا نصي  يونس امبيوه  
 راىمي زكريا رياض عبد الفتاح محمد راىمي زكريا رياض 
 احمد حامد احمد حسن  صافيناز احمد حامد احمد 
 احمد محمد عبد الفتاح غنيم د محمد عبد الفتاح غنيمملك احم 
 طيف محمد محمد القصي  هانى عبدالل عمر هانى عبداللطيف محمد القصي   
 عزيز نصيف عزيز ف عزيزيوستينا عزيز نصي 
 محمود احمد محمود احمد  رؤي محمود احمد محمود احمد 
 عصام فتىحي عبد الفتاح  نادين عصام فتىحي عبد الفتاح 
 ميالد مني  جرجس  بارثينيا ميالد مني  جرجس 
 عىلي مختار محمد  ماجدة عىلي مختار محمد 
 حسن انور حسن جويىلي   عمرو حسن انور حسن جويىلي  
يد  ى العشر يف السيد حسي  ي  ينا شر ى العشر يف السيد حسي   شر
 بيشوي صبىحي رياض  كاراس بيشوي صبىحي رياض 
   

   

ي 
 اسم ولي االمر   اسم الطفل ثانيا ابتدان 

   

 عاطف ماجد محمد الصاوى سهيلة عاطف ماجد محمد 
 وائل فتىح عبد الرحمن الغرابىل فتىح وائل فتىح الغرابىل 
ى   ي لميس حسي 

ي   احمد احمد عفيفى
ى احمد احمد عفيفى  حسي 

 عبد الرحمن أبو الفضل احمد سلىمي عبد الرحمن أبو الفضل احمد 
ي محمد 

يف حسيبى ي محمدشر  ريماس شر
 يف حسيبى
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 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي رياض اطفال 

   

 عبد القادر أحمد بسمه جمال آش سامر سالمه السيد 
 محمد مرىس محمد مرىس عبدالرحمن محمد مرىس محمد مرىس  
 دين عادل محمد خليفةضياء ال كارن ضياء الدين عادل محمد خليفة 
ي احمد مرىسي  رحمه خالد محمد ولقبة رفعت عبدالرحمن 

 شيماء مصطفى
 وليد عاطف يونس سلطان يمبى وليد عاطف يونس سلطان 
 ايمن رمضان عبدالجواد عبدالحافظ رمضان عبدالجواد عبدالحافظمنة هللا ايمن  
هلل نرصهللا  هللنرصهللا كام اسماء نرصهللا كامل خي    نرصهللال خي 
ي عبداجيد رحيم 

ى
ي عبدالجيد رحيم محمد عبدالسالم الصاف

ى
 عبدالسالم الصاف

 صابر يونس رزق ابراهيم تاليا صابر يونس رزق 
 ماهر بطرس رياض خله   ديماهر بطرس رياض خله جن 
وس   ي نرصي رزق هللا تاورصى

وس  ادم مهبى ي نرصي رزق هللا تاورصى
 مهبى

 حسن عىلي حسن جاد فريده 
 محمد أحمد محمد السعيد ماسة محمد أحمد محمد 
 أحمد محمد محمود إيمان أحمد محمد محمود 
 احمد فتىح السيد سالمة مريم احمد فتىح السيد سالمة 
ي نرصالرين أحم  نونى

ي نرص عبدهللا د شر نونى
 أحمد شر

 كريم عبدالعزيز عبدالجواد مطر محمد كريم عبدالعزيز مطر 
 باسم عبد الحميد سعد محمد ميد سعدفارس باسم عبد الح 
وز عبدالعليم عمر عبدالعليم  ي  ني 

 
 عبدالعليم عمر عبدالعليم دسوف

ه هيثم محمد عبد اللطيف    ن عبد العاطي محمد عبد اللطيف عثما أمي 
 محمود عبد المول عبدالفضيل مرام محمود عبدالمول 
 هانى يوسف احمد فريدة هانى يوسف احمد 
 تامر شحات احمد  ر شحات احمدمحمد تام 
 احمد حمدى  يوسف احمد حمدى 
 محمد السيد اش محمد السيد 
 محمد عبد الحميد  منه محمد عبد الحميد 
 مه محمداسا  ساره اسامه محمد 
 مينا حسبى   ماثيو مينا حسبى  
 محمد عبد القادر  نوح محمد عبد القادر 
 المولمحمود عبد   مرام محمود عبد المول 
ة هيثم محمد عبد اللطيف   هيثم محمد عبد اللطيف امي 
   

   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا رياض اطفال 

   

 حموداحمد عاطف سعد م ندى احمد عاطف 
لس وجدي سعيد    وجدي سعيد عزيز  كي 
 مصطفى كامل محمد سعد محمد مصطفى كامل محمد سعد 
 مد فتىح محمد محمودمح يوسف محمد فتىح محمد 
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ي محمد هريدي  إياد 
 بكر مصطفى

 محمود فوزي محمود خرصى  صفا محمود فوزي محمود خرصى  
 عمرو احمد محمود محمد كريم عمرو احمد محمود 
 محمد رشدى عكاشة محمد الدين محمد رشدى عكاشة سيف 
 رشاد عبد الحليم احمد حسن رنا رشاد عبد الحليم احمد 
 محمد رشدى عكاشة  د رشدى عكاشةسيف الدين محم 
 محمود فوزى محمود  صفا محمود فوزى محمود  
 محمد فتىح محمد  يوسف محمد فتىح محمد 
 د المنعم السيداحمد عب ملك احمد عبد المنعم السيد 
ى صالح عوض السيد   صالح عوض السيد  معي 
 نادر زكريا رياض ادم نادر زكريا رياض 
 عالء عبد الاله  عمر عالء عبد الاله 
   

   

   

ي 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي ابتدان 

   

 تامر محمد عبدالفتاح نافع محمد تامر محمد عبدالفتاح نافع 
 ايهاب سعيد عزيز سليمان اب سعيد عزيز فيلوباتي  ايه 
ى عوض عىل عوض عز الدين   ى عوض عىل عوض  عمر حسي   حسي 
 بسام فتىح عبد العال سليمان ال سليمانملك بسام فتىح عبد الع 
 حسام ثابت خميس سعداوى نورين حسام ثابت خميس سعداوى 
 بسام فتىح عبد العال ملك بسام فتىح عبد العال 
ى   ى عوض عىل   عوض عىليوسف حسي   حسي 
 احمد محمد بريف    سجده احمد محمد بريف   
   

   

ي 
  اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا ابتدان 

   

ى عوض عىل عوض عز الدين   ى عوض عىل عوض  يوسف حسي   حسي 
 حسن عىلي حسن جاد عىلي  
 محمد عبد الحميد   حمزه محمد عبد الحميد  
 محمد احمد   يوسف احمد محمد 
   

  

 

 

 

  
   

 البحر االحمر 1الغردقة  32
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 ر اسم ولي االم  اسم الطفل  اولي رياض اطفال 

   

 ابوالحسن عبدالدايم الصادق مصطفى  و الحسن عبدالدايم الصادق مصطفى امينة اب 
 احمد عادل يوسف صديق اسيل احمد عادل يوسف  
 محمد ابراهيم عبد اللطيف احمد شذا 
 محمد عبد الكريم محمد السيد جودى محمد عبد الكريم محمد السيد 
 لرحيم د عاطف عباس عبد احسام محم  فريدة حسام محمد عاطف عباس 
 مراد نصيف أديب ابراهيم مينا مراد نصيف أديب  
 مصطفى عادل محمود السيد آدم  
 ساىمي توفيق عبدالمجيد احمد احمد ساىمي توفيق عبدالمجيد 
ى حمدى   ى حمدى  مالك أحمد عبد العزيز محمد رشاد أمي   أحمد عبد العزيز محمد رشاد أمي 
ى محمد مجدى عبدا  ى  لرحمن محمد مجدى عبدامحمد  لرحمن محمد كيى
 مايكل أنس أديب بطرس كارل مايكل أنس أديب بطرس 
 محمد احمد محمد عىلي  فريدة محمد احمد محمد 
 محمود احمد شحاته عبد الحميد سالم محمود احمد شحاته عبدالحميد سالم 
 محمد زكريا محمود محمد احمد محمد زكريا محمود  
 أحمد عبد الرحيم سالم  عبد الرحيم  د الرحيم بد الرحيم سالم عبرضوي احمد ع 
ي محمد عىلي  مليكة 

 محمد وفان 
ي  احمد محمود احمد عمر  

 محمود احمد عمر مصطفى
ي سيد بخيت هاشم  ي يحب   سيد خيت هاشم عشر
 محمد كمال كامل رسالن  فريده محمد كمال كامل رسالن 
 ممحمد محمد ابراهي خالد  يىح خالد محمد مجمد ابرلهيم 
 هاله أحمد محمد حمودة ملك محمد السيد أحمد محمد عىلي  
 يوسف حسن سليمان ربيع  عمر  
 مصطفى احمد محمد محمد خرصى  سلىم مصطفى احمد محمد محمد خرصى  
 محمد محفوظ محمود احمد عىلي محمد محفوظ محمود  
 صالح سليم مصطفى  محمد صالح سليم مصطفى  
يف خليل مح   مود خليلخليل مح  مود خليلشر
 حيدر محمد احمد  محمد حيدر محمد احمد 
 عبد الرحيم فاضل عبد الرحيم سيد عبد الرحيم فاضل عبد الرحيم 
 محمد محمد ابراهيم  خالد محمد محمد ابراهيم 
 محمد صالح سليم مصطفى   ريتال محمد صالح سليم مصطفى  
يف خليل محمود  يف خليل م  ديمة شر  حمودشر
 محمد حيدرمحمد  حيدرمحمد مصطفى محمد  
 سيد عبد الرحيم فاضل  انس سيد عبد الرحيم فاضل 
   

   

   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا رياض اطفال 

   

ى جادهللا   ى جادهللا  كارن ريمون مرقس سيفي   ريمون مرقس سيفي 
 يم محمدد العظيم عبد الحكطاهر عب  محمد طاهر عبد العظيم عبد الحكيم محمد 



 

Page | 87  
 

 محمود احمد كامل  مصطفى محمود احمد كامل 
 ريمون مرقس   كارن ريمون مرقس  
 احمد محمد عبد السالم محمد   هدى احمد محمد عبد السالم محمد  
 سمي  عبد اللطيف   رضوى سمي  عبد اللطيف  
   

   

ي 
 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي ابتدان

   

 محمد بشي  مصطفى عثمان فى حب  محمد بشي  مصطي 
 محمد السيد عىلي سالمة عىلي  
ى محمد صالح فوزى   محمد صالح فوزى حسن ياسي 
 بيي  ساىم نصيف سليمان  جون بيي  ساىم نصيف  
 سليمان شبل فارس مرقس كاراس سليمان شبل فارس 
 احمد محمد عبدالسالم محمد محمد 
 حمدمحمد عىلي حنيدق م مريم 
 هبه عىل محمد سليمان محمد عبادىالرين احمد  

   

   

ي 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا ابتدان 

   

 محمد عىل السيد إبراهيم رضوى محمد عىل السيد إبراهيم 

 زهران محمد محمد منصور زياد زهران محمد محمد منصور 

 محمد احمد نجيب محمد يونس محمود محمد احمد نجيب  

ى محمد حسن  ى محمد حسن محمد محمد  هنا امي   امي 

 حماده حسن عىل محمد سعيد  جبى حماده حسن عىل  

 هانى نرصى موىسي عطاهلل مارينا هانى نرصى موىسي عطاهلل 

ى اسامه زكا اسكندر   اسامه زكا اسكندر خليل جاسي 

 محمدمحسن عبدالقادرحامد ميارمحمدمحسن عبدالقادر 

 حمد الصادق عىل ابراهيممروان أ لصادق عىلأحمد مروان أحمد ا 

 هانى محمد احمد حماد م هانى محمد احمدمري 

   

   

ة حدائق اكتوبر 33 ى     الجي 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي رياض اطفال 
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 محمود محمد عبد الحافظ محمود لوسيندا 
ي عطا غنيم 

ي محمد مصطفى ى ي عطا غنيم كيى
 محمد مصطفى

  عبد الفتاح محمود محمد مرىسي  اجريت 
 محمد صبىح محمود شعبان  مالك محمد صبىح شعبان 
 عمرو عباس عبد المنعم عباس محمد عمرو عباس عبد المنعم عباس 
 وليد وحدهللا محمود سالم خالد 
 محمد اسماعيل السيد عبد لوهاب أحمد 
 عىل حمزة احمد محمود ابراهيم حمزة احمد محمود ابراهيم عىل حمزة 
 باهر صبىح عطا ابراهيم يا باهر صبىح عطا ابراهيمبارثن 
 منه هللا إبراهيم عيد إبراهيم  منه هللا إبراهيم عيد إبراهيم  
ى    أمجد سيد منسوب منسوب ياسي 
ى مأمون  ى مأمون انس خالد احمد خي   خالد احمد خي 
  مسعود 

 
  مسعود بخيت اوليفر حارس صدف

 
 حارس صدف

 اسالم انور محمد ابو العز ابو العزاسالم انور محمد  عمر  
 محمد نبيل نعمان محمد نعمان محمد نبيل نعمان 
قاوي غريب ندي مجدي سليمان محمد سليمان    رحاب غريب شر
 رفاعي محمود احمد محمد   ماسة رفاعي محمود احمد محمد 
 راىم رأفت عىل خميس ريم راىم رأفت عىل خميس 
ى سليمحمد هانى    أسماء بدوى فتىح أحمد مان سليمان حسي 
ي طه 

ي طه نور أكرم محمد حسبى
 أكرم محمد حسبى

ي احمد محمد عبدالحميد  ى  أحمد محمد عبدالحميد عطية كيى
 جمال عبدالنارص عبدهللا عرفه ملك جمال عبدالنارص عبدهللا 
 احمد خالد زاهر ابراهيم يس احمد خالد زاهر ابراهيم 
ي صفا محمود  

ي  سيد أحمد عبد الغبى
 صفا محمود سيد أحمد عبد الغبى

 محمد فوزى السيد الديب عبد هللا 
 أحمد محمد أحمد عبد الرحمن عبد الرحمن أحمد محمد أحمد عبد الرحمن 
 ياش محمد طلعت مصطفى محمود هايدي ياش محمد طلعت مصطفى  
 عبد السميع  خالد محمد ابراهيم محمد خالد محمد ابراهيم عبد السميع  
 احمد كمال إسماعيل الخول نت احمد كمال الخولبس 
ي محمود 

ي  رنا عبدالتواب محمود كيالنى
 محمودعبدالتواب محمود كيالنى

 مريم احمد محمد خلف  مريم احمد محمد خلف  
 أحمد عبدهللا ابراهيم عبدهللا السمري نور 
  بدران أحمد إبراهيم عىلي  سارة أحمد إبراهيم عىلي بدران  
 محمد عبدالمطلب ابوالفتوح عبدالمطلب حمد عبدالمطلب ابوالفتوحجودي م 
 يحب  زكريا عىلي الزقزوق نورين يحب  زكريا الزقزوق 
 عبدالرحمن رجب هنداوي معوض عمر عبدالرحمن رجب هنداوي معوض 
 ميشيل مكرم حنا قرياقص كاراس 
   

   

   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا رياض اطفال 
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ين   محمد حامد محمود سماحه سي 
يام اكرم صالح زىكي   ي عبدالملك مي 

ي عبدالملك حسبى
 اريبى

 صفوان عرفات  صبا صفوان عرفات 
   

   

ي 
 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا ابتدان

   

 محمد عبدالمطلب ابوالفتوح عبدالمطلب سلىمي محمد عبدالمطلب ابوالفتوح 
ى محمد عبدالحميد ىحمد كريم محمد صيى م   كريم محمد صيى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   

    دمياط دمياط  34
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي رياض اطفال 

   

 محمد نبيل منصور عبدالمقصود منصور أسيل محمد نبيل منصور عبد المقصود منصور 1
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 يكمال عىلي بدو جوليا وليد   جوليا وليد كمال عىلي بدوي 2

ى محمد راتب المرصي 3  هنادي محمود ابو خنجر زهري ياسي 

 عبدالرؤف عبدالعزيز محمد الشيخ عبدالعزيز عبدالرؤف عبدالعزيز الشيخ 4

ى  5  أحمد جمال عبد الماجد فرج لوجي 

 محمد نسيم منصور إبراهيم يوسف محمد نسيم منصور 6

 أحمد محمد نرص حامد أبوسعده عمر 7

ي ل احمد فكري أسي 8
ي  راضى

 احمد فكري حامد راضى

ي  9 ي  حال محمد عزت أبو الحسن شلبى  محمد  عزت  أبو الحسن شلبى

 محمد جمال محمد محمد آيسل محمد جمال محمد محمد 10

 محمد محمد سالمه احمد دره هادى محمد محمد سالمه دره 11

جيسي  12 يف محمد اليى جيسي  ليان شر يف محمد مسعد اليى  شر

 عمرو محمد أحمد عامر  عامر اذ عمرو محمد مع 13

ي  14
ى
ي  حمزة أحمد محمد وجيه الغيطان

ى
 أحمد محمد وجيه الشحات الغيطان

 عمرو عبد الفتاح أحمد المزاج مازن عمرو  عبد الفتاح المزاج 15

 احمد محمد عزت محمد غراب ليان احمد محمد عزت غراب 16

 اط محمد الشاىملهادى عبدالععبدا أحمد عبدالهادى عبدالعاط محمد 17

ي كسبه سىحى  18
 عاطف حامد حسبى

ي عماشه 19
 
ي عبد الستار عماشه ديما عمر احمد شوف

 
 عمر احمد شوف

 احمد ساىم محمد رجب سلىم احمد ساىم رجب 20

 فتىحي محمد محمد فتىحي اللبان كرمه فتىحي محمد اللبان 21

  اللبانفتىحي محمد محمد فتىحي  ليان فتىحي محمد اللبان 22

 ماجد سالمه حمزه نوفل سادن ماجد سالمه نوفل 23

 محمد مسعد سعد عجم ريانا محمد مسعد سعد عجم 24

 محمد ابراهيم ابراهيم ابراهيم محيض  ماسة محمد ابراهيم ابراهيم ابراهيم محبض 25

 اسالم احمد عبد الحليم عبيه احمد اسالم احمد عبد الحليم عبيه 26

 محمد عاطف المتول  المتول هيكل المتول هيكل عاطف المتوليوسف محمد  27

ش 28 ي محمد عوض عبده اليى ى ش كيى  محمد عوض عبده اليى

ي مسعد  29
بيبى ي مسعد  تاال وائل الداوودي الشر

بيبى  وائل الداوودي الشر

ي مصطفى عبد البديع احمد غازى رخا  30 ى  يارا جمال فريد عىل   كيى

 يارا جمال فريد عىل  ازى رخا لبديع احمد غكندة مصطفى عبد ا 31
   

   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا رياض اطفال 

   

ي  
ي  إسالم محمد محمود القاضى

 محمد محمود محمد القاضى
 أحمد ربيع السيد أبوالخي   كنده أحمد ربيع أبوالخي   
ي اسيل رضا عزت ابراهيم عقيل   مروه عادل السعيد الخرصى
 احمد رضا عزت إبراهيم عقيل اهيم عقيلرضا عزت ابر  احمد  
ي  

ي  مريم سامح سمي  عبد الغبى
 سامح سمي  عبد ه عبد الغبى

 هبة هللا احمد سعودي جيى  عمر محمد السيد المرصي 
 عز الدين أحمد أحمد بدر رغد عز الدين أحمد أحمد بدر 
 هيكلمحمد عاطف المتول المتول  هنا محمد عاطف المتول هيكل 
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 عمرو عبد الرحمن السيد بدوي مرو عبد الرحمن السيد بدوي رنا ع 
 احمد انيس روضة احمد انيس 
   

ي 
 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي ابتدان

   

 احمد نارص مسعد الهوارى عبد الفتاح يوسف احمد نارص مسعد الهوارى عبد الفتاح 
ى   ى   عبد الحميد عمار فتىحي  آيه عمار فتىحي عبد الحميد حسي   حسي 
 أحمد محمد فتىح رزق محمد أحمد محمد فتىح رزق 
يف محمد سمي  عبدالمنعم البنهاوي  يف محمد سمي  عبدالمنعم البنهاوي مؤمن شر  شر
ي  

ي  كريم رضا احمد احمد االلفى
 رضا احمد احمد االلفى

 احمد صادق سعد غراب مازن احمد صادق غراب 
ين محمد محمود سالم   سالممحمود محمد  محمد  سي 
ي مريم محمد الفاتح محمد عاص 

 محمد الفاتح محمد عاصم محمد الزميب   م محمد الزميب 
 محمود محمد منصور محمد محمد محمود محمد منصور  
ي   ي  اسيل عمرو ابراهيم االترنى  عمرو ابراهيم االترنى
   

   

   

ي 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا ابتدان 

   

 مجدي محمد خليل البلبيسي  يل البلبيسي مجدي محمد خلريتاج  
ي الصعيدي يوسف احمد محمد الصعيدي 

 احمد محمد مصطفى
ى محمد ابراهيم مسعد غال   محمد ابراهيم مسعد غال لي 
ي  فريدة 

 احمد انيس حلىمي السعدنى
 أيمن محمد محمد عيس عمر أيمن محمد محمد عيس 
 عبد المنعم خرصى   ماجدى محمد هانى  عمر هانى ماجدى محمد خرصى  
   

  

 

 

 

 

 

  

35 
القاهرة 
 الجديدة

 القاهرة
   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي رياض اطفال 

   

 رمزي إدمون رمزي حنا باتريك رمزي إدمون رمزي 1
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 احمد سمي  عطيه احمد دنيا جنه احمد سمي  عطيه احمد دتيا 2

 مد دنيااحمد سمي  عطيه اح ادم احمد سمي  عطيه احمد دنيا 3

 عىل مجدى محمد احمد سارة عىل مجدى محمد 4

 عىل مجدى محمد احمد هاجر عىل مجدى محمد 5

 سامح ساىم فهىم مليكه مارتن سامح ساىم فهىم  6

 مدحت حبيب فهيم زخارى حسام مدحت حبيب فهيم 7

 محمدمبارك محسوب عبد المعىط  حال مبارك محسوب عبد المعىط محمد 8

ى مبار  9  مبارك محسوب عبد المعىط محمد ك محسوب عبد المعىط محمدياسي 

ي محمد جمعه 10
ي محمد جمعه عطيه معاذ مصطفى

 مصطفى

ي فؤاد عىلي  11
ي فؤاد عىلي  صفوة محمد أحمد مصطفى

 محمد أحمد مصطفى

 السيد المتبول المتبول قاعود عمر السيد المتبول المتبول قاعود 12

 حمد طارق محمد صديقم د طارق محمد صديقفريدة محم 13

 عبادة عىلي مهدى الغرباوى ادهم عبادة عىلي مهدى 14

 محمود عبد الخالق عليوه حسن عىل الدين 15

 الكريممصطفى ممدوح السيد عبد  ممدوح مصطفى ممدوح السيد 16

 احمد محمد عبد الحميد علوانى  عبدهللا 17

 وىس شنوده فرجراىمي م بافىلي راىمي موىس شنوده 18

يف محمد جمعة محمد محمد  19  شر

يف محمد جمعة محمد حال 20  شر

 نزار خالد بن الوليد عبد الودود متولي  سارة 21

 امي  مصطفى حمدان محمد مصطفى  22

 محمد ابراهيم فتىح محمد  ابراهيم محمد ابراهيم فتىح  23

ي محمود 24
ى محمود حسبى ي محمود عىلي  ياسي 

 محمود حسبى

يف سيد عبد  25 يف سيد عبد القادر عيد القادر أحمد شر  شر

يال ستيفن 26  جون إبراهيم جرجس غيى

 ايمان عثمان احمد صبىحي  خالد عمر خالد 27

ي  توماس شنودة جورج القمص داود 28
 شنودة جورج القمص داود حبسر

 القمص باخوم وبالميالد مكرم عادل فهىم فرج لورينا مكرم عادل فهىمي  29

 محمد فتىحي احمد خليفة ىحي محمد فتىحي احمدفت 30

ى السيد يوسف  31 ى محمد حسي  ى السيد يوسف  حني   محمد حسي 

 ايىمي احمد نظىمي عبد العاطي  ايىمي احمد نظىمي عبد العاطي  32

ي  عبد الرحمن محمد احمد محمد المرصي 33
 هند عبد المحسن حسن الليب 

 د محمد فرحاتسيد نور سي يوسف  سيد نور سيد محمد فرحات   34

 أيمن عبد الرحيم محمد دويدار حمد أيمن عبد الرحيم دويدارم 35

 إبراهيم الصابر أحمد عبد الرحيم أمل إبراهيم الصابر أحمد عبد الرحيم 36
   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا رياض اطفال 

   

 حسن ربيع حسن اسماعيل حبيبه 
ي عماد لمعي كراس 

 عي كراس منقريوسعماد لم ايريبى
 الهيثم احمد احمد العيسوي جوري الهيثم احمد احمد العيسوي 
ي محمد عبد الفتاح 

ي محمد  عبد الفتاح  حمزة مصطفى
 مصطفى
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 الرا الهيثم إبراهيم عىلي  الرا الهيثم  عىلي ابراهيم 
 أحمد سعيد حسن متولي  جودى احمد سعيد حسن 
ى  يوسف   محمد ابراهيم السيد حسي 
ي  

 ميد حسنخالد عبدالعزيز عبدالح بدالحميدخالد عبد العزيز ع مصطفى
ى أمجد عباس محمد    أمجد عباس محمد عني   جاسمي 
 محمد عالء الدين محمد ابو زيد براء 
ي  ي عبد العزيز عبد الصادق احمد هشام خي   هشام خي 
 مدحت اسماعيل صديق سيد محمد مدحت اسماعيل صديق 
ي ح 

ي حسن عىلي سيف الدين م سن عىلي عمر سيف الدين مصطفى
 صطفى

 إبراهيم محمد إبراهيم أحمد معاذ إبراهيم محمد إبراهيم 
 كريم سعدالدين ابراهيم الموصىلي  رقية 
   

   

ي 
 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي ابتدان

   

 وسام السيد احمد عويس مالك وسام السيد احمد 
ي احمد مالك 

 محمد عادل مصطفى
 لقمص باخوم وبالميالد مكرم عادل فهىمي فرجا رم عادل فهىمي فرجلوليا مك 
ي موىسي   ى يحب  ي موىسي  خديجة محمد حسي  ى يحب   محمد حسي 
ى أيمن مختار أبو العال عىل    أيمن مختار أبو العال عىل  تالي 
ه سىحى    محمد عىل عىل محمد مي 
ى    امي  مصطفى حمدان محمد لجي 
 وانى احمد محمد عبد الحميد عل مصطفى  
 محمد عبد هللا عىل محمد عبد هللا عىل محمد خديجة محمد  
   

   

ي 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا ابتدان 

   

 إياد محمود احمد محمود  إياد محمود احمد محمود 
 صالح الدين خرصى صالح عبد العال كريم صالح الدين خرصى صالح     
 محمد كريم سيد ذىكي  ادم كريم سيد ذىكي محمد 
ى الجمال عد الدين الجمالملك محمد س   محمدسعد الدين حسي 
 محمود جمال عبد المنعم  عبد الوهاب اياد محمود جمال عبد المنعم  عبد الوهاب 
 حسن  خالد عبدالعزيز عبدالحميد  فرح خالد عبدالعزيز عبدالحميد 
 محمد عماد صالح الدين محمد البارودى مصطفى  
 محمد ابراهيم بدوىاحمد  ابراهيم بدوىمحمد احمد محمد  
 مدحت إسماعيل صديق سيد فريدة 
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 البحر االحمر 2الغردقة  36
   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي رياض اطفال 

   

ف محمد عبدالحميد   ف محمد عبدالحميد نعمان  مايا اشر  اشر
 عمرو يشي ابوزيد  عمرو 
 محمد مصطفى سيد أبو الحسن  دانه 
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 ادل محمد سيد عىلع حمزه 
وال    يوسف صموئيل توفيق ميخائيل  مي 
 حنا شحاتة حنا منصور ساره حنا شحاتة حنا منصور 
 مصطفى بغدادى محمد خاطر فادى مصطفى بغدادى  محمد  
 السيد يىحي وفدي مخيمر  فادي يىحي وفدي مخيمر  
 نادى محمد عبد الفتاح احمد  مروان نادى محمد عبد الفتاح  
 زكريا غريب عبدالمجيد محمد غد زكريا غريب عبدالمجيدر  
 محمد معوض احمد عىل ابوالنجا نادين محمد معوض احمد عىل ابوالنجا 
 حاتم عبد العال عبد الهادى عبد العال ريم 
 دكرورى مصطفى  

ى
 دكرورى مصطفى أحم أحمد كريم قرن

ى
 د كريم قرن

 محمود السيد احمد عىلي  ايمان 
   

   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل  يا رياض اطفال ثان

   

يال يسي   يال لوسيندا مينا غيى يال يسي غيى  مينا غيى
 فايز فتىحي عوض ميخائيل جوني  فايز فتىحي عوض 
 امجد عبدة شبيب مرزوق  اشواريا امجد عبدة شبيب 
ى  يجه محمد حسبى محمدخد   محمد حسبى محمد ابو العني 
 ضياء الدين محمد عبد الحميد عىلي  د عبد الحميد عىلي ايثار ضياء الدين محم 
اوى الباز  اوى الباز ملك محمود محمد نبيه الشيى  محمود محمد نبيه الشيى
 فتىح عبد السالم محمود رضوان مروان  
 يكه ميخائيلعماد صابر مل كاراس عماد صابر مليكه 
ى    محمد مصطفى حسن عىل لي 
 دياش محمد إبراهيم محم تسنيم  
 محمد أحمد أحمد حسن  سلىمي محمد أحمد أحمد  
   

   

ي 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي ابتدان 

   

اوى الباز  اوى نور محمود محمد نبيه الشيى  محمود محمد نبيه الشيى
 احمد سيد مدين محمد  رغد 
يل محمود الدقاقاال   يل محمود  ءمحمود عبد الرحيم جيى  الدقاقمحمود عبد الرحيم جيى
   

 دمياط كفر البطيخ 37
   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي رياض اطفال 

   

ي محمد شحان 
ي محمد حامد شحان مالك مصطفى

 مصطفى
 محمد زكريا احمد السالوىسي  مريم محمد زكريا السالوىسي  
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ي عىلي عبد اللطيف احمد   محمد خي 
ى محمد السيد محمد  ى محمد  سيلي   السيد محمد سيلي 
ى     ى  مبى محمود ابراهيم احمد أبو العيني   محمود ابراهيم احمد أبو العيني 
ى مصطفى عزام  ى مصطفى عزامو  عبدالرحمن وائل خي   ائل خي 
ي محمد ابراهيم  ين شادي صيى ي محمد ابراهيم شي   شادي صيى
ى شتا  ى شتا  ديمه احمد ماهر امي   احمد ماهر امي 
 محمود صالح الشافعي   افعي معز محمود صالح الش 
 السعيد عيداحمد محمد   هيلدا احمد محمد السعيد عيد 
ى   ى ابو العني  ى  محمد حسي  ى حسي  ى محم   ياسي  ى ابو العني   د حسي 
 مسعد العصفوري  هايا مسعد مسعد العصفوري 
 رفيق محمد العويىلي عبيه عمر كريم رفيق محمد العويىلي عبيه 
 محمد كامل طه العوادلي   ه العوادلي محمد  طارق محمد كامل ط 
ي  ي  تاليه محمود عادل السعيد ابراهيم الخرصى  عادل السعيد ابراهيم الخرصى
 السيد السيد بلبول  سيد السيد بلبولادم احمد ال 
 سامح السيد السيد الفار  عمر سامح السيد السيد الفار 
اره  ارهاحمد محمد صديق حسن   حمزه احمد محمد صديق حسن شر  شر
 مد احمد السيد شمهاح  سارة احمد احمد السيد شمه 
 احمد محمود مسعد الدعدع  يزن احمد محمود مسعد الدعدع 
قاويمحمد اح  قاوي  مد محمد عبد العليم الشر  محمد عبد العليم الشر
 محمد وفيق محمود حنيفه  ريفان محمد وفيق محمود حنيفه 
ى كيوان  ى حماده حسي  ى   احمد حسي  ى كيوانحسي    حماده حسي 
ى عبده عبده الحماحىمي   ى عبده عبده الحماحىمي   يوسف معي   معي 
ى   ى   عبد الرحمن محمد ابراهيم احمد ابو العني   محمد ابراهيم احمد ابو العني 
ي  

ي   حال محمد صادق عبد العزيز احمد السعدنى
 محمد صادق عبد العزيز احمد السعدنى

 محمد شعبان محمد نرص الشهاوي  سليم محمد شعبان محمد نرص الشهاوي 
ي  ي   حليمه  محمد عبد الىحي عبدع عطيه بحي   محمد عبد الىحي عبدع عطيه بحي 
 محمد عبد هللا عبد البديع محمد موىسي  هللا عبد البديع محمد موىسي  رقيه محمد عبد  
   

   

   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا رياض اطفال 

   

   

 احمد ربيع حامد البطه ربيع حامد البطهحال احمد  
 محمد فاروق السيد عبدالحافظ حازم محمد فاروق السيد 
ى يامن جعفر   ات ذىكي جعفريامن الشح نورسي 
 شكري السيد عبدالحق السعيد فريده شكري السيد السعيد 
 مدحت شعبان محمد السقاية كريم مدحت شعبان محمد السقاية 
 بدر الدين السعيد عبد الفتاح االمام يد عبد الفتاح االماممالك بدر الدين السع 
ي محمد راشد حسن قنديل 

ي محمد راشد حسن قنديل تيم مصطفى
 مصطفى

 ح محمد الحماىمي عبد الفتا  ادم  عبد الفتاح محمد الحماىمي  
 مختار عباس عبد الوهاب المالجي   تيم مختار عباس عبد الوهاب المالجي  
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 عماد عوض ابراهيم عوض  هيم عوضمالك عماد عوض ابرا 
 محمد حمدي العشماوي ابراهيم سليم  الرا محمد حمدي العشماوي ابراهيم سليم 
ى اسيل السيد ح  ي ابو العني 

ى   افظ مصطفى ي ابو العني 
 السيد حافظ مصطفى

 محمد عىلي السعيد عيد  سيليا محمد عىلي السعيد عيد 
ى التماىمي   ى امي  ي محمد امي  ى   يحب  ى التماىمي محمد امي   امي 
   

   

   

ي 
 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي ابتدان

   

 عبد الرحمن عبد الموجود  زرزورةمحمد  معاذ محمد عبد الرحمن عبد الموجود زرزورة 
 هيثم محمد عزت الحناوى عبدالرحمن هيثم محمد الحناوي 
 محمد فاروق السيد عبدالحافظ فاروق محمد فاروق السيد 
ي المحالوييوس 

 
ى سعد الدسوف ي المحالوي  ف  معي 

 
ى سعد الدسوف  معي 

يف محمود عبد الحميد خطاب  ي شر يف محمود عبد الحميد خطاب  رنى  شر
 منصور طنيب ابراهيم الخولي   ابراهيم منصور طنيب ابراهيم الخولي  
 محمد محمود عبد الحميد خطاب  كرمة محمد محمود عبد الحميد خطاب 
 د موىسي محمد عبد هللا عبد البديع محم  بد هللا عبد البديع محمد موىسي هناء  محمد ع 
   

   

ي 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا ابتدان 

   

 هيثم محمد عزت الحناوى أروى هيثم محمد الحناوى 
ى مصطفى عرام  ى مصطفى عزام سىحى وائل خي   وائل خي 
ف عادل سعودي جيى   ف عادل سعودي  النا أشر  جيى اشر
ف عادل سعودي جيى   ف عادل سعودي جيى   الرا أشر  أشر
ى كيوان  ى حماده حسي  ى كيوان  ابراهيم حسي  ى حماده حسي   حسي 
 وليد ابراهيم حامد سليم د ابراهيم حامد سليمادم ولي 
ي  ي  ايوب محمد عبد الىحي عبده عطيه بحي   محمد عبد الىحي عبده عطيه بحي 
   

   

   

 قنا قنا 38
   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي رياض اطفال 

   

ي محمد عىلي سعيد  
ي محمد عىلي سعيد   محمد مصطفى

 مصطفى

 منصور سيد غانم حمدان نم حمدانمالك منصور سيد غا 

 مينا فؤاد سيدهم جبالوي مارتن مينا فؤاد سيدهم 

 عبد الحليم أحمد حمدي عبد الاله عبد الحليم  محمد  
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 دعاء حسن احمد محمد حمزه 

 اسماعيل ابراهيم محمود محمد محمد اسماعيل ابراهيم محمود 

 بيشوى رضا فرج تناغوا سيلينا بيشوى رضا فرج 

 ماجد رزق محروص بشي   جوناثان ماجد رزق محروص  

 عالء ماهر محمد توفيق عبد الرحمن 

 نانسي نمر ناشد سعد فريد خالد وجيه 

 سيد محمد سيدمحمود  محمد 

 احمد عبد الرحيم مالكي احمد كريم احمد عبد الرحيم مالكي احمد  

ى صالح محمود  ى صالح محمود عمر إبراهيم حسي   ابراهيم حسي 

 حسن احمد ابوالمجد احمد  ملك حسن احمد ابوالمجد احمد 

 عبدالقادر احمد هاشم محمد اسيل عبدالقادر احمد هاشم 

 حماده عبده محمود ابو الحسن  ه عبده محمود ابو الحسن محمود حماد 

 محمد عبد الكريم عىلي ابو العمايم لوىسي محمد عبد الكريم عىلي  

 ود شحاته محمد االمي  محم د عمار محمود شحاته محم 

قت احمد محمود محمد   احمد محمود محمد احمد اشر

ي ابراهيم  
ي ابراهيم راشدأحمد فؤ  فارس أحمد فؤاد عبد الغبى

 اد عبد الغبى

 هشام احمد همام اسماعيل محمد هشام احمد همام 

 محمد أحمد مصطفى محمد مروان محمد أحمد مصطفى  

 مد محمود محمد عمر مح عمر محمد عمر محمد 

ي  حور محمد يونس محمد 
ا جمال درويش مصطفى  مي 

 ف سليمانتامر محمد عبداللطي يحب  تامر محمد عبد اللطيف 

ى   ى اسماعيل عبدهللا هشام احمد حسي   هشام احمد حسي 

 أحمد زىكي محمد عثمان نور أحمد زىكي محمد 

 أحمد عطا عىل سويفى  لينا 

 د نصارى توفيق مصطفى محمو  حور محمود نصارى توفيق مصطفى  

ى  مالك   محمد حجازي فكري حسني 

 محمدمحمد سيد رشاد  رودينا محمد سيد رشاد 

 محمد كمال عباس محمد  فريدة محمد كمال عباس  

 عبدالرحيم محمد محمد عىل  سيلفيا عبدالرحيم محمد محمد عىل  

 احمد رشدى محمد جاد تاليا أحمد رشدى محمد 

ى خديجه مصطفى محمد    مصطفى محمد خرصى مصطفى  خرصى

 عماد وليم عيس بسطا كاراس عماد وليم عيسي بسطا  

 محمد صالح الدين كريم عىل عمر محمد صالح الدين كريم عىل 

 محمد عىل سيد ابراهيم عمار محمد عىل سيد 

ى   ى محمد لينا أحمد محروس أمي   أحمد محروس امي 

ي  
ي مح مالك احمد حسن مصطفى

 مداحمد حسن مصطفى

ى   ى  ياسي   حاتم محمود جاد حسي 

 بهجات تغيان سيد عصام ال الرين عصام السيد بهجات  

ى    حسام الدين عبدهللا احمد فهىم ألي 

ى  مروان سيد عبد الرحيم عباس   سيد عبد الرحيم عباس حسي 

 محمود محمد نصاري عبد الرحيم  اسيل محمود محمد نصاري عبد الرحيم  

ي طايعاسالم محمد  مليكه  
 عبد الواسع حفبى

ي محمد 
ي عباس مصطفى

ي  حال مصطفى
ي محمدمصطفى

 عباس مصطفى
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ى   ى محمد حسي  ى  محمود محمد حسي  ى محمد حسي   محمد حسي 

 عىل عاشور مصطفى عىل  ادم عىل عاشور مصطفى عىل  

ين محمود أحمد خليل احمد يىحي عبد الحفيظ عىلي اسماعيل   شي 

 محمد قاسم محمد محمد حمزة 

 أحمد سيد محمد معوض أحمد سيد محمد لينا  

ى صالح محمودم فريدة   حمد حسي 

 ياش محمد محمود حامد كادي ياش محمد محمود 

 هيثم عبدالرحيم فهىم حمادة وشاج ليليا هيثم عبدالرحيم فهىم وشاج 

 هيثم عبدالرحيم فهىم حمادة وشاج ليندا هيثم عبدالرحيم فهىم وشاج 

ى عمر أحمد صالح ا  ى  أحمد صالح الدين محمد  لدين محمد حسي   حسي 

 أحمد سعد جابر أبوزيد رزان 

 محمد عىل كبي  عىل  عىلي  

 راوى محمد راوى قاسم رودينا راوى محمد راوى 

 احمد عبداالخر الملقب فواز ابراهيم محمد يحب   

 عمرو عىل محمود احمد اسيل عمرو عىل محمود 

 دالرحيم مصطفى محمد يسنعب احمد عبدالرحيم مصطفى محمد 

 محمد احمد عبد الفتاح احمد عىل محمد احمد عبد الفتاح 

 الشيماء عىلي بدوي مهنا مازن محمد احمد محمد حسن ابوزيد 

ى  م أحمد رأفت محمداد   جهاد محمد كامل أمي 

 ابراهيم عبدالرازق محمد ابراهيم شذي ابراهيم عبدالرازق محمد ابراهيم 

ي  
ي ثروت نعيم اندراوس راوسثروت نعيم انددانيال رومانى

 رومانى

ى  مصطفى محمد جابر   محمد جابر أحمد حسي 

 عمرو محمد ابوزيد عبدالاله حازم عمرو محمد ابوزيد عبد الاله  

ي حسان 
ي حسان عثمان فريده محمد حسبى

 محمد حسبى

ي ثروت 
ي ثروت دانيال رومانى

 رومانى

 دمحمد جابر احم  مصطفى محمد جابر احمد 

 عمرو محمود ابو زيد حازم عمرو محمود ابو زيد 

 ابراهيم عبد الرازق   شذى ابراهيم عبد الرازق  

 احمد رأفت محمد محمد  ادم احمد رأفت محمد محمد 

 محمد احمد محمد حسن   مازن محمد احمد محمد حسن  
   

   

   

 اسم ولي االمر  اسم الطفل  ثانيا رياض اطفال 

   

ى   ى محمود  اسامة ابراهيمياسي   اسامة ابراهيم حسي 
 فاطمة الزهراء محمد فوزي يزيد محمد أبو الفتوح  
ى صالح  ى صالح محمد ريتال احمد حسي   احمد حسي 
 يوسف عبده خريسر الطيب رودينا 
 حماده عبده محمود ابو الحسن  ابراهيم حماده عبده محمود ابو الحسن  
ى هادي مهاب محمد كامل   ي اميى

ي  القاضى
ى القاضى  مهاب محمد كامل امي 

ى محمد يوسف محمد عمر   محمد يوسف محمد عمر تالي 
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 هشام حمدي محمد رسالن  أروي هشام حمدي محمد رسالن 
 الرا النادى احمد عباس مازن احمد محمد عىلي  
 ايمن احمد سليمان عبد الرحمن  امنه ايمن احمد سليمان عبد الرحمن  
 نورالدين محمد ابوالفتوح نورالدين مد ابوالفتوح  نورالدينين محيوسف نورالد 
 مصطفى عىلي عبدالعزيز محمد  أنس  
 جانيت اسحق دانيال منقريوس إلينور أميل يونان بطرس  
 حمد عرانى احمد فوزى ا ريتال احمد فوزى احمد 
 طارق احمد محمد احمد أري    ج طارق أحمد محمد 
 احمد فؤاد 

ى
 احها محمد هان

ى
 مد فؤاد احمدن

 محمد مهبى محمد احمد سالم عىل محمد مهبى محمد احمد سالم 
 رمضان احمد يوسف عبد الكريم  يوسف رمضان احمد يوسف  
 وائل جابر عىلي مرىسي  أسيل وائل جابر عىلي  
 مؤمن جمال محمود احمد يزن 
 محمد عبد الرازق عبد الوهاب السمان صبا محمد عبد الرازق 
 د الصغي  اسماعيل رمضاناحم هحبيب 
 عالء محمد رفعت محمود أبوالحمد مالك عالء محمد رفعت محمود أبوالحمد 
ى   ى  ريناد شعبان حسن محمد حساني   شعبان حسن محمد حساني 
 هيثم عىل محمد عىل ريناد هيثم عىل محمد عىل 
 احمد عبد السميع بدوى احمد  تاليا 
 س خلف فتح هللا عبد المالك كاريو م جورج مكاريوس خلف فتح هللا 
 حسن عبدالهادي عىلي حسن زينب حسن عبدالهادي  
 عبدالرحمن عمر عبدالعزيز محمد مازن عبدالرحمن عمر عبدالعزيز محمد 
 رشا أحمد نبيل مغرنى احمد رأفت محمد أحمد رأفت ابو المجد 
ي عبدالوهاب احمد ابراهيم عمار محمد جمال 

 مبى
ي نصار  عبدهللا احمد  

 أحمد نصاري توفيق العطار ي توفيق مصطفى
 خالد محمد مصطفى محمد روجادا خالد محمد مصطفى  
 احمد فتىحي محمود محمد  هنا احمد 
ي المزين 

ي المزين مالك محمد عبد هللا حافظ مصطفى
 محمد عبد هللا حافظ مصطفى

 احمد عابدين احمد خليفة  يوسف  
 زيز احمد الضوى زايد د الععب محمد عبد العزيز احمد الضوى 
ى اال   ى االنصارى ابراهيم عىل نصارى ابراهيمسما محمد صيى  محمد صيى
 طارق عبد الرحيم  غيداء طارق عبد الرحيم 
 اسامة احمد الصاوي محمد   احمد اسامة احمد الصاوي محمد  
 محمد عبد الدايم حسن عىلي  ادم محمد عبد الدايم حسن عىلي  
 محمد جابر محمود  مودبر محمليكة محمد جا 
ى   ى   ادم محمد صالح حسي   محمد صالح حسي 
 محمد يوسف احمد  عبد هللا محمد يوسف احمد 
 حسام احمد عطية  ادهم حسام احمد عطية 
 ايمن محمود محمد  محمد ايمن محمود محمد 
 باسم محمد  عائشة باسم محمد 
 منعمخالد محمد عبد ال  اش خالد محمد عبد المنعم 
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ي 
 
 اسم ولي االمر  اسم الطفل  اولي ابتدان

   

 محمد عبدالفتاح ابراهيم يسن عمار محمد عبدالفتاح ابراهيم 
 الرا النادى احمد عباس مازن احمد محمد عىل 
 اسامه بهاء الدين عبدالمجيد عىل اياد 
 احمد ياش عالء الدين محمد عمر 
 د ز محممصطفى عىلي عبدالعزي سلىم 
ي  

ي  مالك إسالم محمد عبد الواسع حفبى
 إسالم محمد عبد الواسع حفبى

 إكراىمي فاروق أحمد محمود يوسف 
 محمد محمود محمد عىل جودي محمد محمود محمد عىل 
ي  

 حمدي صالح محمد عبد هللا مصطفى
ى محمد ربيع راشد محمد   محمد ربيع راشد محمد ياسي 
 مد احمدطف محمحمد عا جودى محمد عاطف محمد 
 احمد عبد السميع بدوى احمد  فريده 
 احمد عبدالفتاح هاشم يس النقيب سهيل احمد عبدالفتاح هاشم 
 احمد عبدالفتاح هاشم يس النقيب اش احمد عبدالفتاح هاشم 
 بو الحسنأسماء علد الرحيم أ يس حمادة سعد شمروخ بغدادي 
ي ثروت نعيم اندراوس  

ي  ماروال رومانى
 ت نعيم اندراوس  ثرو رومانى

 محمد قاسم محمد محمد ريتال 
 محمد صالح الدين كريم عىل زينب محمد صالح الدين كريم 
 محمود يوسف أحمد محمد ريناد 
 رانيا حمدي مبارك اآلحمر فاطمة محمد احمد حسب هللا عىلي  
 خالد جادهللا بشارى عىل يمبى  
 الندى جهيوسف عىل محمود مه يوسف عىل محمود مهدى  
 أحمد زىك محمد عثمان ليىل أحمد زىكي محمد 
ي سليم   ي سليم  أية محمود عبد النبى  محمود عبد النبى
ى محمد عىل سيد  ى  محمد عىل سيد ابراهيم كيى
ي اسماعيل 

ي اسماعيل عىلي احمد االمي   محمد مصطفى
 مصطفى

ى صادق   فاطمة الزهراء مصطفى تف  عىل  سفيان أحمد راشد أمي 
 عماد رؤوف صديق توماس رؤوف صديقعماد مارك  
 محمد  محمود  عبدالسيد  ابوالحمد خديجه محمد محمود عبدالسيد 
 احمد مصطفى محمد مىك مصطفى  
ى خليل  ى سيد حسي  ى حسي  ى خليل محمود لوجي  ى سيد حسي   حسي 
 محمد يشى عز الدين محمود أحمد محمد يشى عز الدين 
 مرو شعبان السيد عبد هللاع مالك عمرو شعبان السيد عبد هللا 
 محمد عىلي كبي  عىلي  نورا 
 أحمد عبدالعزيز فايق أبوسحىلي  رزان  
ى  محمد   حسام محمد محمد حساني 
 احمد محمد عبد الوهاب محمد محمد احمد محمد عبد الوهاب محمد 
ي عبدالالة هالل 

ى  رودينا محمد حسبى  شيماء محمد بجاتو عباس حسي 
 محمد ك عىلمحمد مبار  مالك 
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 مصطفى عبده محمد طايع  زياد مصطفى عبده محمد طايع  
 محمد عبد الحميد عبد الباسط محمد حمزه محمد عبد الحميد عبد الباسط 
 مختار محمد السيد احمد عمر مختار محمد السيد 
 خالد محمدكامل طايع عبدالحليم محمد خالد محمدكامل طايع 
   

   

   

ي 
 
 اسم ولي االمر  طفل سم الا ثانيا ابتدان

   

ى   ى اسماعيل عبدالرحمن هشام احمد حسي   هشام احمد حسي 
 عبدالقادر احمد هاشم محمد احمد عبدالقادر احمد هاشم 
ى   ى  روان محمد أحمد محمد حسي   محمد أحمد محمد حسي 
ى حيدر عبدالحميد الصفي  محمد   حيدر عبدالحميد الصغي  محمد آيي 
 حيدر عبدالحميد الصغي  محمد الصغي  محمدحميد أروي حيدر عبدال 
ي عبدالوهاب احمد ابراهيم جمال محمد جمال توفيق 

 مبى
ى عىل سارة محمد ابو الحسن علوى   سارة جمال بحي 
 عمرو عىل محمود احمد بتول عمرو عىل محمود 
ي   فريدة محمد سعد أحمد 

 وسام وجيه رضا حسبى
 جد عىلي عيسي بوالممحمد ا احمد محمد ابوالمجد عىلي  
 عىلي السمان شيت سيد عبد الرحمن عىلي السمان شيت  
 ايمن احمد سليمان عبد الرحمن االء ايمن احمد سليمان عبد الرحمن  
 عبدالرحيم أحمد محمد أحمد حسن  مالك عبدالرحيم أحمد محمد أحمد  
ي محمود  

ي عباس مصطفى
 ن فوزي احمد حسن ايما عمار مصطفى

 خالد محمد طه متول طه محمد  حبيبة خالد  
 احمد عبد القوي يمبى احمد عبد القوي 
ى حمزة  ى حمزة  تيم هللا أسامة حسي   أسامة حسي 
 فهد محمود محمد  محمود فهد محمود محمد 

 


