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 الوالد اسم الطفل اسم

الوفا ابو عيد الحسينى محمد تامرالجسينى محمد تامر محمد

 عمران محمد اللطيف عبد راضي  عمران محمد اللطيف عبد راضي رنـــا

الحليم عبد محمد نبوى مصطفىآدم

يوسف محمد يوسف محمدمي

 خليل حسين خليل محمد خليل حسين خليل محمد جنا

ابوبكر الشايب عمر محمدابوبكر الشايب عمر محمد جنا

غليش عوض بريك علي غليش عوض بريك علي يوسف

النجار عبدهللا محمد احمدالنجار محمد احمد جودي

فروح حسن ممدوخ محمدفروح حسن ممدوح محمد حبيبه

الصمد عبد احمد سعيد تامراحمد سعيد تامر مازن

محمد الوفا ابو البدري محمدالوفا ابو البدري محمد عمر

محمد السباعي شفيق اشرفمحمد السباعى شفيق اشرف الرحمن عبد

محمد السيد ابراهيم احمدمحمد السيد ابراهيم احمد الدين زين

ابوالسعود عباس عبدهللا طارق مروه

محمد فرغل محمد زكريافرغل محمد زكريا يحيى

علي جمعه حسني هيثمعمار

ابراهيم الغني عبد ربيع وائلالغني عبد ربيع وائل  االدهم

احمد طه محمود حسينعلي احمد طه محمود حسين

الحميد عبد محمد وليدلوجين

مراجع هارون محمد أحمدهارون محمد أحمد يوسف

جعفر المجيد عبد المنعم عبد هيثمجعفر المجيد عبد المنعم عبد هيثم يارا

جرجس فهيم فوزى سامحجرجس فهيم فوزى سامح سمايلى

خليل السيد شعبان السيدخليل السيد شعبان السيد محمد

محمد حسن يسرى اسماءاحمد الشريف عبدالجليل محمد حال

محمد حسن يسرى اسماءأحمد الشريف عبدالجليل محمد حال

 محمود محمود حسن عادل جنى محمود حسن عادل جنى

 مناع فايد عاطف شريف فايد عاطف شريف جودى

خطاب عبدالعظيم  عبدالحكيم محمد مريم

الصفتي محمود محمد محمدالصفتي محمد محمد يحيى

قطب جمعه علي سلمىقطب جمعه علي سلمى   



غباشى محمد ابراهيم احمدغباشى ابراهيم احمد عمر

سعداوى عبدالمقصود على عبدالمقصودعبدالمقصود على عبدالمقصود على

خروب محمدحسين حسين البراء

ابوخطوة جاد زكي بكر ابوخطوة جاد زكي بكر ايه

صالح محمد شوقي احمدصالح محمد شوقي خالد حال

احمد احمدعلى شريفاحمد على احمد شريف يوسف

مرسي عبدالوهاب محمد عبدالوهابمرسي عبدالوهاب محمد عبدالوهاب محمد

فراج محمد ابراهيم محمد فراج محمد ابراهيم محمد ملك

موسى محمد عبدالخالق محمدموسى محمد عبدالخالق محمد لوجين

لبراهيم الغني عبد ربيع اسامهالغني عبد ربيع اسامه اياد

أحمد إبراهيم المنعم عبد محمد إياد

حسان محمد محمد احمد محمدحسان محمد محمد احمد محمد جومانه

 إسماعيل إبراهيم عبدالعزيز إسماعيلإبراهيم عبدالعزيز إسماعيل عمر

محمود اسماعيل عيسى احمد محمود اسماعيل عيسى احمد ادم

على السالم عبد احمد ايهابالسالم عبد احمد ايهاب الرحمن عبد

خلف سالمه سامي محمدخلف سالمه سامي محمد سهيل

محمد هللا فتح عادل نورهانمحمد احمد سعد محمد شهد

 امين احمد امين شيرين برزي احمد عوض محمد ريتال

متولي محمد جابر حسنىمتولي محمد جابر حسنى جاسر

السعود ابو هللا عبد احمد السيد طارقالسعود ابو هللا عبد احمد السيد طارق شهاب

علي الحميد عبد محمد ربيععلي الحميد عبد محمد ربيع يس

سرير شامخ ضوقه القادر عبدشامخ ضوقه القادر عبد أسماء

هللا سعد العزيز عبد اسماعيل نبيلهللا سعد اسماعيل نبيل عمر

بصرى ابراهيم السيد عبد أحمد ندى

ابوهيبه علي يوسف اللطيف عبد شعبانعلي يوسف اللطيف عبد شعبان ادم

علي الحافظ عبد مدني محمودعلي الحافظ عبد مدني محمود مازن

المغربي محمد فتحي اسامهالمغربي محمد فتحي اسامة سما

احمد محمود محمد اسماءحسن علي السيد ابراهيم احمد

عبدالحليم محمد نبوى مصطفىآدم

عوض محمد عوض محمدعوض محمد عوض محمد مريم

النجار عبدهللا محمد احمدالنجار محمد احمد محمد

الرحيم عبد بركات السيد محمودالرحيم عبد بركات السيد محمود أنس

خضر حسين محمد ياسرنور

العال عبد احمد جمال محمدالعال عبد احمد جمال محمد جمال

شامخ ظوقه صافي علي ضوقه صافي علي ناجي

زويل عبدالعليم السعيد محمد ابراهيمزويل عبدالعليم السعيد محمد ابراهيم ان

عثمان  التواب عبد  محمد  حلمىعثمان التواب عبد محمد حلمى أميرة

 محمد عبدهللا سعيد احمد مالك



حسين محمد العزيز عبد ناصر ليليان

 غطاس تامر كمال مالك تامر كمال مالك فريد

درويش احمد فاروق احمد احمد فاروق احمد نور

محمد حسن مسعود نبيلحسن

 المنير الحميد عبد محمود أحمد المنير الحميد عبد محمود احمد نور

سلطان ابراهيم احمد ابراهيمسلطان ابراهيم احمد ابراهيم محمد

المنزالوى محمد على احمد محمدالمنزالوى محمد على احمد محمد ملك

عبدهللا مصطفي محمد ملكعبدهللا مصطفي محمد ملك

العظيم عبد حسين محمد هيثم زينة

عليوه غنيم محمد محمدعليوه عالم بدر يوسف

مشرقى الجندى لمعى رامىمشرقى الجندى لمعى رامى سارة

محمد الصمد عبد محمد الفتاح عبد الصمد عبد محمد الفتاح عبد فريدة

 الال عبد العاطى عبد محمود محمود محمود محمد

حمد عبدالدايم زكي عبدالاله رجبحمد عبدالدايم زكي عبدالاله رجب محمد

أحمد محمد أحمد محمدأحمد محمد أحمد محمد كنزي

حسين احمد حلمي عالءاحمد حلمي عالء سما

مهدي احمد حسن اسامةاحمد حسن اسامة نوريان

محمد فاخر محمد احمد محمد

خليفه احمد فاروق ماهر رانياحسنين على حسنين ادم

محمد السيد فؤاد محمدالسيد فؤاد محمد ادم

حافظ أحمد حافظ احمدحافظ أحمد حافظ أحمد ملك

عبدالهادي الزمزمي محمود حنفيالهادي عبد الزمزمي محمود حنفي محمود

محمد محمود غالب السيد محمودمحمد محمود غالب السيد محمود مريم

الدين بدر يوسف محمود احمدالدين بدر يوسف محمود احمد يوسف

هللا عطا سعد حسني محمدسعد حسني محمد رودينا

 يوسف عبدهللا محمد احمد يوسف عبدهللا محمد احمد رؤي

كفافي النبي عبد احمد سميرعمار

الرحمن عبد العال عبد العليم عبد السيدالرحمن عبد العال عبد العليم عبد السيد الرحمن عبد

 اسماعيل الغنى عبد اسماعيل عمرو   اسماعيل الغنى عبد اسماعيل عمرو اسر

 عبيد الرفاعي محمد احمدعبيد محمد احمد ريناد

هللا عوض محمد مجدي جمعه بسملةجمعه مجدي جمعه بسملة

السيد محمد السيد محمدالدين فتح السيد محمد السيد محمد ريتاج

مسعود إبراهيم محمد محمود محمدمسعود إبراهيم محمد محمود محمد إبراهيم

حسن رفعت طلعت هبةالفتاح عبد صالح عماد ادم

احمد سيد ضيفى هللا حمدنا عمرو احمد سيد ضيفى هللا حمدنا عمرو ريتال 

على حسين عمر عبدهللاحسين عمر عبدهللا مراد

عفيفي عثمان السيد محمد عفيفي عثمان السيد محمد حبيبه

 حسين عرجاوي سمير إبراهيمحسين عرجاوي سمير إبراهيم  إسراء



زقزوق احمد عبده سهىالغني عبد الفتاح عبد لبيب محمد نوران

عويس ابراهيم سعيد مؤمنعويس  إبراهيم سعيد مؤمن الرا

 عطية حافظ راضى حافظآدم

السعود ابو هللا عبد احمد السيد طارقالسعود ابو هللا عبد احمد السيد طارق زياد

 على محمد أنور محمدحمزة

محمد زكي شعبان احمد كارما

 السيد محمد عبدالعال احمد محمد فريده السيد محمد عبدالعال احمد محمد فريده

محمد النبي عبد ابراهيم محمودالنبي عبد ابراهيم محمود جود

يوسف محمد يوسف محمدمروان

مرقص شوقى وليم نعيمشوقى وليم نعيم كاراس

شاهين الخير أبو عماد محمدشاهين عماد محمد هنا

كاشف الحميد عبد مجدي محمد عمروكاشف الحميد عبد مجدي محمد عمرو كايال

ابراهيم يادم محمد عمربكر ابو

مصطفى رواش مكرم احمدمريم

هللا عبد جمعه محمد محمدعبدهللا جمعه محمد محمد مريم

على الرحمن عبد احمد طلعتالرحمن عبد احمد طلعت ايات

الراوى فؤاد فؤادصدقىفؤاد صدقى فؤاد الرحمن عبد

محمود السيد على السيدمحمود السيد على السيد ساجد

يوسف سليمان فكرى اسماءمحمود حمدى محمود ياسين

عاشور ابراهيم السيد عصامعاشور السيد عصام سما

عبدالرحمن السيد سعد محمدالسيد سعد محمد هاجر

فرج القادر عبد خميس كرميلنجيب محمد ابراهيم الرحمن عبد

أبوالفتوح عوض ماهر أشرفعوض ماهر اشرف فريدة

التركي السيد احمد محمدهللا منة

مرسي عبدالوهاب محمد الوهاب عبد مرسي عبدالوهاب محمد عبدالوهاب أحمد

محمد خليل احمد سامحخليل احمد سامح جنا

أحمد إسماعيل أحمد إسماعيل اسماعيل احمد اسماعيل فاطمه

 اسماعيل محمد الشافعي لمياءالصادق محمد محمود اسالم

بكر محمد فاروق عبدالناصرمحمد فاروق عبدالناصر محمد

هللا عبد المطلب عبد السيد السيدهللا عبد المطلب عبد السيد السيد يس

حسين   ابراهيم أحمد رجب وليداحمد رجب وليد نور

حجازي محمد جمال ياسرحجازي جمال ياسر عمار

محمد سيد الصبور عبد جمالمحمد سيد الصبور عبد جمال علياء

النشار فرج عيد طارق النشار فرج عيد طارق أحمد

عثمان  التواب عبد  محمد  حلمىعثمان التواب عبد محمد حلمى هالة

ايوب عزيز نصيف يشوع القسعزيز نصيف عزيز يوستينا

هللا خلف  عبدالمجيد اسماعيل تامرهللا خلف اسماعيل تامر  جنا

حبيش زكي حليم إيهابحبيش حليم إيهاب دانيال



غازي عبدالحليم سعد عبدالحليمعبدالحليم سعد عبدالحليم حنين

علي عبدهللا ابراهيم محمد عمرعلي عبدهللا ابراهيم محمد عمر

شعبان شعبان محمد وليدشعبان محمد وليد محمد

مقدم بسيوني منير إشراقمحمود رزق حسن سارة

حسن احمد عمر عاصماحمد عمر عاصم حازم

 الرحمن عبد صالح صالح محمد الرحمن عبد صالح صالح محمد صالح

الدين جمال الحكيم عبد حمدي محمدالدين جمال الحكيم عبد حمدي محمد غني

 السيد خليل العزيز عبد محمدالسيد خليل العزيز عبد محمد معاذ

محمد السيد صابر السيدالسيد صابر السيد صابر

 محمد زكي شعبان احمدزكي شعبان احمد محمد

المدبولي السيد محمد اكراميالسيد محمد اكرامي فريدة

الوفا ابو عيد الحسينى محمد تامرعيد الحسينى محمد تامر اسر

درويش مصطفى حمدى مصطفىدرويش مصطفى حمدى مصطفى محمد  

حسن محمد محمود مصطفىمحمد محمود مصطفى هاجر

 ابراهيم متولي محمد عصام محمدابراهيم متولي محمد عصام محمد عصام

ابراهيم الغني عبد ربيع احمدالغني عبد ربيع احمد عمر

حسن الحليم عبد مصطفى عالءحسن الحليم عبد مصطفى عالء رهف

ربيع فيصل محمد ايهابربيع فيصل مجمد ايهاب جنا

 اسماعيل محمد الشافعي وائل اسماعيل محمد الشافعي وائل مروان

العشري حسين أحمد السيد تامرالعشري حسين أحمد السيد تامر مريم

 محمد بسيونى محمد تامررمضان محمد بسيونى محمد تامر كريم

هللا خلف اسماعيل عبدالمجيد اسماعيل احمداسماعيل عبدالمجيد اسماعيل احمد نوران

سيف ابو الحليم عبد منصور محمد الحليم عبد منصور محمد منصور

ابراهيم سليم ابراهيم سليمسليم ابراهيم سليم ملك

ناجي الرزاق عبد رجب الرحمن عبدناجي الرزاق عبد رجب الرحمن عبد ريان

امين احمد امين احمداحمد امين احمد اياد

ابراهيم حسن محمد محسنابراهيم حسن محمد محسن الزهراء فاطمة

هللا جاب انور السميع عبد محمدهللا جاب انور عبدالسميع محمد عبدهللا

سليمان زكاريا حسن احمدالحداد سليمان زكاريا حسن احمد يامور

زياده أحمد محمود أحمد أبوبكرحنين

اسماعيل دسوقي سعودي عمرودسوقي سعودي عمرو احمد

ابراهيم الجيد عبد عزت محمدالجيد عبد عزت محمد الرحمن عبد

حسن على كمال محمدحسن على كمال محمد محمد

بالل السيد السيد محمد  بالل السيد السيد محمد دينا

حسنين السميع عبد محمد إنجيمحمد محمود مصطفي هيالنه

خليل عثمان ربيع ابراهيمخليل عثمان ربيع ابراهيم سامي

يوسف عيسي بركات إبراهيمعيسي بركات إبراهيم مجدي 


