
اكتوبر حدائق
الطفل والد الطفل اسم

سعد عثمان حلمى احمدعثمان حلمى احمد محمد

 محمد السيد احمد طارقالسيد احمد طارق فارس

عجمي اللطيف عبد صالح طارقعجمي اللطيف عبد صالح طارق أنس

القاسم ابو احمد ابراهيم محمدابوالقاسم احمد ابراهيم محمد أسيل

القاسم ابو احمد ابراهيم محمدابوالقاسم احمد ابراهيم محمد اسيه

رؤفائيل سعد عبدالمالك  اسامةالمالك عبد اسامة يوسف

فرج على فتحى مصطفىفتحى مصطفى ادهم

علي النوبي محمد عامر فؤاد حسن المعتصم ابراهيممنذر

صابر سعد فريد محمدصابر سعد فريد محمد الرا

عبدالهادى عرابى فؤاد محمودعرابى فؤاد محمود يس

القادر عبد البصير عبد محمد فريدة

عقبى سيد الحميد عبد جمال عقبى سيد الحميد عبد جمال يوسف

صالح الرازق عبد حلمي باسمالرازق عبد حلمي باسم حور 

العزب عبدالحليم رفعت محمدالعزب عبدالحليم رفعت محمد مالك

البر عبد بسيونى جالل محمدبسيونى جالل محمد ريتاج

مصيلحي صالح االميرمصيلحي صالح االمير نورهان

 محمد حسن محمد عبدالرحمنمحمد حسن محمد عبدالرحمن

ابوالمجد كمال علي احمدابوالمجد كمال علي احمد حمزة

مرزوق عبدالعليم مصطفى عبدالعليمعبدالعليم مصطفى عبدالعليم انس

الفتاح عبد الوهاب عبد فتوح مروهالدهشوري مصطفي الفتاح عبد احمد تاليا

محمود جمعه ماجد مصطفيمحمود جمعه ماجد مصطفي مالك

اسماعيل محمد صبري احمدمحمد صبري احمد ديما

حسنين الحميد عبد السيد ممدوحعمر

محمد علي نادي احمدمحمد

دعبس الواحد عبد المجيد عبد عبود المجيد عبددعبس الواحد عبد المجيد عبد عبود المجيد عبد نورهللا

ابراهيم إسحق يونان إبرام إسحق يونان إبرام فيلوباتير

العجمي حسن فتحي عالءالعجمي حسن فتحي عالء  رونزا

ممدوح محمد عادل أحمدمحمد عادل أحمد باسم

ضهر أبو فهمي رياض ايمانالنفيلي احمد يسن محمد جودي

هللا عبد الحليم عبد فرج محمد  الحليم عبد فرج محمد عمرو

الوهاب محمد عبدة خيرى محمد عبدة خيرى سلمى

احمد محمد احمد محمداحمد محمد احمد محمد كريم

الرجمن عبد على الرحمن عبد معتزالرحمن عبد على الرحمن عبد معتز رغد

احمد محمد عادل احمدحزين احمد محمد عادل احمد يوسف

فؤاد المصرى محمد نادى محمد محمود  فؤاد المصرى محمد نادى محمد محمود فريدة

 أبوالنيل محمد عبدهللا محمدأبوالنيل محمد عبدهللا محمد عبدهللا

مبارك الرحمن عبد الدين جالل تامرمبارك الرحمن عبد  الدين جالل تامر رودينا



ابراهيم محمود ناجح خالد محمود ناجح خالد فيروز

منصور السيد السيد سامىمنصور السيد السيد سامى نديم

ابراهيم أمين محمد أمينأمين محمد أمين عمار

عبدالحافظ علي عبدالكريم علي جودي

على احمد حسين رمضانعلى احمد حسين رمضان مليكه

سعد السيد أحمد محمدسعد السيد أحمد محمد أحمد

احمد سيد السالم عبد رجب نادرالسالم عبد رجب نادر محمد

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن رمضانمحمد الرحمن عبد رمضان انس

الرحمن عبد محمد أحمد مصطفىالرحمن عبد محمد احمد مصطفى حمزه

هللا عبد محمد محمد حسامهللا عبد محمد محمد حسام ريماس

سيد علي محمد علي علي محمد علي أنس

حامد زهير جمال تامرمليكة

حامد هاشم انور طارقهاشم انور طارق علي

الجواد عبد احمد على احمداحمد على احمد فريدة

ابوريه رزق احمد انسابوريه احمد انس روسندا

حسين سيد تيمور امانيوهدان محمد محمود محمد سليم

محمد أمام يسرى حسن إيمانزايد فضل خالد خديجة

عبدهللا حسين محمد أحمدجودي

 معوض توفيق ثابت ريمون توفيق ثابت ريمون كاراس

الرحمن عبد المجيد عبد زكريا كريم أسمى أسمى

محمد عبوده سيد عبودهالحناوى محمد عبوده سيد عبوده سيد

الحفني محمد الباري عبد محمدالحفني محمد الباري عبد محمد أسر

على لقادر عبد شحاته احمدالقادر عبد شحاته احمد بتول

ايوب ابراهيم محمد احمدمحمد

عطية المحمدي محمدالمحمدي محمد جمانه

 على محمد على احمد محمد على احمد على

سيد على صالح علىعلى صالح على يحيى

مخلوف محمد محمود أحمد سامحمخلوف محمد محمود أحمد سامح كريم

مسيحه عطيه امين رامي ابرأممسيحه عطيه امين رامي ابرأم

محمود محمد حلمي كريممحمد حلمي كريم عمر

معوض الحق عبد سمير محمد الحق عبد سمير محمد مالك

الشيخ علي محمد الدين فخر محمد أيمن الشيخ علي محمد الدين فخر محمد أيمن معاذ

خالف احمد جودة محمد محمدخالف احمد جودة محمد محمد مالك

عطا محمد فاروق هانيمحمد فاروق هاني ادم

 الكاشف زكريا الرافع عبد محمدالكاشف الرافع عبد محمد ادم

موس ابراهيم فريد هانى  موس ابراهيم فريد هانى ريماس

 محمود فريد محمد ناهد السيد محمد العظيم عبد محمد شادي فريد

علي سليمان صبحي مصطفىصبحي مصطفي حمزه

السيد محمد حسن اسامةمحمد حسن اسامة حسن

خليل محمود الكريم عبد محمود محمود الكريم عبد محمود مالك

علي محمد عبدالمنعم مصطفى الدين حسامساره

خليل ابراهيم السيد محمدابراهيم السيد محمد الرا

عبدهللا محمد سعيد أحمدمحمد سعيد احمد كاميليا

سليمان جابر حسنى عمروجابر حسنى عمرو ياسين

سياج محمد الدين عالء محمد احمدالدين عالء محمد احمد حمزه

الرحيم عبد عمر محمد أشرفعمر محمد أشرف أسيل

الفتاح عبد حنفي محمد أحمدالفتاح عبد حنفي محمد أحمد مالك



موسى الشهيد عبد موسى مايكلموسى مايكل ميليسا

 محمد أحمد إبراهيم أيمنالحديدي محمد أحمد إبراهيم أيمن آدم

سعد محمد احمد مهدى محمدسعد محمد احمد مهدى محمد عمر

جمعه العظيم عبد صبريجمعه العظيم عبد صبري آدم

الشريف عثمان اشرف محمد عثمان اشرف محمد مالك

الديب عمر ابراهيم سيد ابراهيمالديب عمر ابراهيم سيد ابراهيم محسن

توفيق الدين صالح محسن محمد الدين صالحتوفيق الدين صالح محسن محمد الدين صالح حمزه

الدين كمال أحمد صالح محمد كريمصالح محمد كريم حنين

احمد عبدالعزيز شعبان اسالماحمد عبدالعزيز شعبان اسالم حنين

الموجود عبد سيد عيد محمد الرا

نصير مصطفى محمد عبدالرحمننصير مصطفى محمد عبدالرحمن جاسمين

عبدالمالك جبره فكرى شريفجبره فكرى شريف جوليا

علي القادر عبد فاروق أحمدفاروق

 ابراهيم سعيد ابراهيم محمد سعيد ابراهيم محمد ابراهيم

شاهين الخالق عبد شهدي الخالق عبدشهدي الخالق عبد حمزه

مرسى محمود ابراهيم حنينمرسى محمود ابراهيم حنين

علي مصطفى محمد مصطفىعلي مصطفى محمد مصطفى حازم

المنعم عبد أحمد سعد محمودأحمد سعد محمود أسعد

توفيق صادق محمد صادقتوفيق صادق محمد صادق مرام

ابراهيم مصطفى إبراهيم هديرفؤاد الدين صالح عمرو ياسين

بكري العزيز عبد بكري العزيز عبدالتزيز عبد بكري العزيز عبد ريماس

سيد سيد صالح محمودسيد سيد صالح محمود المار

سيد الكريم عبد صادق معتزالكريم عبد صادق معتز مروان

العزيز عبد محمود فؤاد احمدالعزيز عبد محمود فؤاد احمد يوسف

دوس محفوظ سمير رامىمحفوظ سمير راكى كيفين

دوس محفوظ سمير رامى محفوظ سمير رامى جونى

النشرتى حمزه محمد الرحمن عبدهنا

 اسماعيل مصطفى عطية مصطفى مصطفى عطية مصطفى فريدة

 قنديل احمد عاشور حجاجاحمد عاشور حجاج يوسف

ابراهيم الحديد ابو محمد ايهابتاليا

علي المولى عبد أحمد وائلعلي المولى عبد أحمد وائل الرحمن عبد

المجيد عبد حسن محمد أملإبراهيم هاشم مصطفى أحمد

الشارود العبد حسن أحمدالشارود حسن أحمد يارا

عمر بدوى فؤاد محمودبدوى فؤاد محمود عمر

ابراهيم محمد حسن مصطفيمحمد حسن مصطفي ادم

سليمان احمد حسن احمداحمد حسن احمد يارا

احمد شعبان رمضان سيدشعبان رمضان سيد كريم

احمد شعبان رمضان سيدشعبان رمضان سيد سليم

 عوض حمدي شوقي محمد عوض حمدي شوقي محمد الرا

هللا عوض ابراهيم البير انطوانيوسابراهيم البير انطوانيوس مريم

سليم علي رضيوى عرفات احمدسليم علي رضيوى عرفات احمد

سليم علي رضيوى عرفات اميرةسليم علي رضيوى عرفات اميرة

الحافظ عبد سيد رضا اسامةادم

محمود عوض احمد عوضعيون محمود عوض احمد عوض احمد

حسن هللا نصر علي قصيحسن هللا نصر علي قصي علي

يوسف أبو السميع عبد محمد وائلحبيبة

أحمد جاد بكر أحمدجاد بكر أحمد عمر



الجمال السيد مصطفي نورا سلطان عبدهللا حسين محمد باسل

السيد عبدالصمد سمير وائلالسيد الصمد عبد سمير وائل عمر

 حسين ي قناو محمد محمد ي قناو محمد محمد يحيي

سيد محمد كساب عالء سيد محمد كساب عالء مدثر

عبود طياب طياب ميشيلطياب طياب ميشيل مقار

محمد محمد زكى الدين عماد احمدمحمد محمد زكى الدين عماد احمد حمزة

الغريب محمد محمود أحمدالغريب محمد محمود أحمد

علي محمد مانع حازمكنزي

جالل الجابر عبد محمود منىعلوانى ربيع مراد محمود

عبدالعال السيد احمد محمدالسيد احمد محمد ادم

عتابى عبده حسنى حمادهريتاج

محمد ابراهيم احمد ايمنابراهيم احمد ايمن شيري

طه احمد حسنى احمدطه احمد حسنى احمد حمزة

محمد محمود صابر عمرو محمود صابر عمرو مونيا

محمد الدين حسام هيثم ياسينالفتاوى محمد الدين حسام هيثم ياسين

محمد الدين حسام هيثم ياراالفتاوى محمد الدين حسام هيثم يارا

السعود أبو على أحمد عمروالسعود ابو على احمد عمرو ادم

ريشه عبدالرحمن الجبالى عبدالرحمنريشه الجبالى عبدالرحمن يوسف

موسي محمود احمد اسامةموسي محمود احمد اسامة احمد

 حامد السيد الدين صالح كريم اسيل حامد السيد الدين صالح كريم اسيل

إبراهيم منصور غريب محمودمنصور غريب محمود عمر

 احمد احمد حلمي مصطفي احمد حلمي مصطفي يارا

حسن حسين محمد الرحيم عبدحسن حسين محمد الرحيم عبد لى لى

كمال مصطفى كمال معتزكمال مصطفى كمال معتز

محمد حسن عوض يحىمحمد حسن عوض يحى ريماس

احمد الحليم عبد محمد احمدمازن

على عبدالمنعم فولى محمودرودينا

الشاهد محمد مهدى محمدالشاهد محمد مهدى محمد حبيبه

هاشم شعبان التواب عبد محمدشعبان التواب عبد محمد هنا

جمعة عباس محمدجمعة عباس محمد حمزة

الحافظ عبد على الحميد عبد محمدالحافظ عبد على الحميد عبد محمد اسر

سالم السالم عبد سالم محمدسالم السالم عبد سالم محمد كريم

سرحان علي السيد السالم عبد حاتمسرحان السالم عبد حاتم عمر

الدين كمال محمد عزب محمد أنس محمد عزب محمد أنس

الدين زين السيد احمد محمودإياد

ابراهيم غطاس سمير عمادغطاس سمير عماد فيلوباتير

 على مأمون فتوح طارق على مأمون فتوح طارق سميحة

محمود امين فاروق احمدمحمود امين فاروق احمد هانيا

عبدالباسط محمد أبوالمعارف عبدالجوادمحمد أبوالمعارف عبدالجواد فريده

 احمد  محمد المنعم عبد احمدمحمد المنعم عبد احمد فريدة

محمد محروس عفيفى علىمحمد محروس  عفيفى على حمزة

المرسي المتولي المرسي زكرياالمرسي المتولي المرسي زكريا مؤمن

حسين محمد فتحي محمدمحمد فتحي محمد ملك

حسين محمد فتحي محمدمحمد فتحي محمد مالك

عبدهللا باريز  جمال عمادباريز جمال عماد عمر

ابراهيم محمد سيد احمد محمد سيد احمد يونس

محمد عباس محمد طارقعباس محمد طارق ياسين



عبدالمقصود  حلمي ماهر احمد حمزه

عبدالبديع يحي جمال عبدالناصرعبدالبديع يحى جمال عبدالناصر جودى

صقر محمد القادر عبد احمدصقر عبدالقادر احمد محمد

عطية رضوان احمد محمودهيا

 على محمد المنعم عبد محمدالشوبكى علي محمد المنعم عبد محمد مريم

 محمود صدقى صبرى هشام محمود صدقى صبرى هشام تقى

عبدالعزيزحسانين خالدحسانينعبدالعزيز حسانين خالد خديجه

خطاب علي هالل احمدخطاب هالل احمد رقيه

خضير الدين جمال عماد وائلخضير الدين جمال عماد وائل مازن

خليل محمد حسن محمدمحمد حسن محمد ايلين

عبدالمحسن صابر فيصل عمرواحمد

اللطيف عبد هللا عبد رمضان محمداللطيف عبد هللا عبد رمضان محمد يوسف

 بكر حسن محمد خالد بكر حسن محمد خالد لجين

مترى داود مترى محسنمترى داود مترى محسن كيرلس

سالمان سليمان فايز محمديوسف

احمد السيد حسن محمودالسيد حسن محمود هللا منة

 الدين نصر يوسف محمد سامح يوسف محمد سامح شمس

احمد عثمان محمد عاصمعثمان محمد عاصم اياد

سنجر الرحمن عبد حسن محمدسنجر الرحمن عبد حسن محمد حسن

حسنين محمد احمد محمدمحمد احم محمد اسر

أحمد محمود علي مصطفيأسيل

عثمان حسن زكريا هندأحمد المطلب عبد عمرو الرحمن عبد

قرياقص حنا مكرم ميشيلمكرم ميشيل ايرينى

حمد المعتمد عبد قطب عامرحمد المعتمد عبد قطب عامر سيف

سعد احمد سعد اسالمليلى

بدر ابراهيم بدر مصطفيأسماء

يوسف جيد لويز اسحاقجيد لويز اسحاق يوسف

 محمد  التواب عبد معتز محمد التواب عبد معتز محمد ملك

 عبدالجليل القادر عبد أشرف محمد مروان

ابراهيم محمد جمال محمدمحمد جمال محمد ميرا

مرسى على عيسى عادل محمدمرسى على عيسى عادل كريم

محمد زكى عادل محمودزكى عادل محمود يوسف

حطب أحمد محمود على الدين حسامحطب أحمد محمود على الدين حسام على

ربه عبد موسى محمد مروانربه عبد موسي محمد مروان رامى

 سنه ابو حسين ابراهيم احمد حسين ابراهيم احمد دارين

حسين حنفى زينهم طارقخالد

 جرجس رمزي كامل ريمونكيفين

الصعيدي جبريل احمد عالءجبريل احمد عالء جنى

الشريف الحى عبد سامى محمود أحمدالشريف الحى عبد سامى محمود أحمد حمزة

جالل نصر سيد ابراهيمجالل نصر سيد ابراهيم احمد

محمد ابراهيم محمد شريف محمد ابراهيم محمد شريف عمر

 مصطفى محمد احمد حسين الدين حسام ادهم احمد حسين الدين حسام ادهم

 محمد احمد حسين  الدين حسام مريم احمد حسين الدين حسام مريم

ابوالسعود قرنى حفنى محمدابوالسعود قرنى حفنى محمد هللا عبد

محمد أحمد هانى أدممحمد أحمد هانى أدم

 محمود عباس محمود محمد محمود عباس محمود محمد تسنيم 

 شعبان محمد حسن ياسر  شعبان محمد حسن ياسر يسرا



محمد فاروق طارق احمدفاروق طارق احمد طارق

احمد الحجاج ابو احمد شريفالحجاج ابو احمد شريف زياد

محمود علي طه الكريم عبدطه الكريم عبد زياد

محمد صالح احمد محمدصالح احمد محمد انس

علي أحمد يوسف أسامهآسر

شريف محمد الرازق عبد احمدجودي

 محمود السيد المعطى عبد سعيدالسيد المعطى عبد سعيد مرام

جوهر مصطفي رمضان مصطفيانجي

ثابت محمد الدين جمال محمدحمزه

 عبدالمجيد حسن سيد مدحتحازم

محمدالسباعى محمد فوزى أحمد محمد فوزى أحمد زياد

 محمد ابراهيم محمد غمرىمحمد ابراهيم محمد غمرى رودينا

غرابه حامد احمد مصطفىحامد احمد مصطفى احمد

البندارى حافظ محمد معتزحافظ محمد معتز ملك

حسن السميع عبد مجدي احمدعبدالسميع مجدي أحمد آدم

محمد الواحد عبد حازم احمدمحمد الواجد عبد حازم احمد حازم


