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 الوالد اسم الطفل اسم

مسعود احمد حسين عبدالرحيممسعود احمد حسين عبدالرحيم ادم

علي عبدالصادق أحمد زينبعسران علي عبدالصادق احمد زينب

 الرحيم عبد محمد الفتاح عبد محمد الرحيم عبد محمد الفتاح عبد محمد سمر

سليم سيد الموجود عبد محمدسليم سيد الموجود عبد محمد مودة

محمود معوض محمد محمودمعوض محمد محمود عبدهللا

سليمان عباس ابوالفضل عبدهللاهال

محمود مغربى دردير هانى مغربى دردير هانى محمد

محمد حسن عبدالعاطي عبدالرحيمحسن عبدالعاطي عبدالرحيم مروان

اسماعيل فهمي  عبدالحميد المختار محمدفهمي عبدالحميد المختار محمد ملك

عمر عبداللطيف عبدالوهاب محمدعمر عبداللطيف عبدالوهاب محمد خديجة

احمد احمد اسحاق عبدهللااحمد احمد اسحق عبدهللا يوسف

عبدالعال حداد فتحى محمودحداد فتحى محمود أحمد

ابراهيم محمد احمد حسانىابراهيم محمد احمد حسانى احمد

طه محفوظ محمد وائل محمد وائل لجين

عويس مصطفي عبدالرحيم طارقيوسف

محمد أبوالمجد عبدالرازق محمد غادةهاشم أحمد عبدالقادر أحمد

رشوان إسماعيل محمد محمودإسماعيل محمد محمود مريهان

رشوان إسماعيل محمد محموداسماعيل محمد محمود بريهان

جرجس بسطوروس شوقى اميلشوقى اميل جونير

الكريم عبد المجيد عبد محمد اسالم المجيد عبد محمد اسالم مالك

حسن محمد محمد أحمدحسن محمد محمد أحمد مصطفى

على إبراهيم النصارى صبرى محمدابراهيم النصارى صبرى محمد عمرو

الرحيم عبد الغزالى محمد رفعت معتزالرحيم عبد الغزالى محمد رفعت معتز شيماء

صادق امين راشد محمود العزيز عبدصادق امين راشد محمود العزيز عبد

محمود احمد دسوقي طارقاحمد دسوقي طارق ملك

حسن محمد عطاهللا مصطفى حسن محمد عطاهللا مصطفى عبدهللا

دنقل مصطفى الصغير محمد محمود عبدالرحيم  الصغير محمد محمود عبدالرحيم عمر

ابوزيد عبيد عبدالباقي احمدعبيد عبدالباقي احمد ادم

ادم جامع حمدهللا محمود جامع حمدهللا محمود هشام

احمد حسن جابر حسنحسن جابر حسن احمد

محمد أحمد خليفة موسىأحمد خليفة موسى أحمد

محمد الرحيم عبد محمد الناصر عبدمحمد الناصر عبد عمرو

محمد قطب الدين عالء نهادمحمود حسين الدين صالح مريم

عرابي مهلل العزيز عبد محمودمهلل العزيز عبد محمود حمزه



مصطفي الدين سيف سعيد محمد هانيالدين سيف سعيد محمد هاني الرين

يوسف محمد احمد عماد يوسف محمد احمد عماد انجي 

الرشيدي احمد بركات احمد رهف

 إبراهيم مغربي أبوالعباس محمدمغربي أبوالعباس محمد صبا

حسن ابراهيم محمد ثابتحسن ابراهيم محمد ثابت محمد

 حسين عباس احمد حسين عباس احمد حسين حمزة

 محمد مهدى محمود احمد مهدى محمود احمد منه

محمد حسين طه الدين حسامحسين طه الدين حسام رؤى

على الرحيم عبد على المنعم عبد على الرحيم عبد على المنعم عبد محمد

حسانين عبدالراضي عبدالرازق محمدتسنيم

هاشم ثابت ابراهيم تامرثابت ابراهيم تامر تميم

ساروفيم امساك جمال جورجامساك جمال جورج جانيل

محمد ساطى أبو خالد فاطمةروبين

موسى محمد صالح اشرفموسى محمد صالح اشرف جنى

محمد السيد احمد هللا هبةتوفيق محمد توفيق هبة

احمد محمد البس ايمناحمد محمد البس ايمن مروان

هارون عابد حسن رائدعابد حسن رائد معتز

محمد أحمد سامح محمودسامح

الاله عبد احمد العال عبد باهلل معتزاحمد العال عبد باهلل معتز احمد

الحافظ عبد حمدان احمد طارقحمدان احمد رق طا عمرو

عمر عبداللطيف عبدالوهاب محمدعمر عبداللطيف عبدالوهاب محمد مهاد

الكريم عبد المجيد عبد محمد اسالمالمجيد عبد محمد اسالم مالك

 محمود محسن فراج هشام لجين

رزق محمد سيد الدين عمادزياد

أحمد لبيب نصر عاطفأحمد لبيب نصر عاطف حمزة

سيفين فوزي عادل اماليعقوب نعيم نبيل جوناثان

 محمد عثمان هللا عبد محمد عثمان هللا عبد محمد مريم

محمد مصطفى الحسن أبو مصطفىمصطفى الحسن أبو مصطفى حسام

مرعي المنعم عبد عادل المنعم عبدرقية

محمود محمد صالح شادى محمود محمد صالح شادى تاليا

 احمد بدوى السميع عبد احمد تاليا

على محمد احمد عبدهللاعلي محمد احمد عبدهللا يوسف

محمد أمين نشأت محمدامين نشأت محمد فاطمه

السيد على طه محفوظ محمد وئامالسيد على طه محفوظ محمد وئام عبدهللا

شحاتة جندي جميل منصف جندي جميل منصف مكاريوس

حسن علي عبدالهادي حسن عبدالهادي حسن زينب

علي حسن الدايم عبد محمدحسن الدايم عبد محمد آدم

مصطفى انور احمد محمداالحمر مصطفى انور احمد محمد احمد

على زغلول صالح محمودزغلول صالح محمود حمزه

 طايع مرسي أحمد عمرو مرسي أحمد عمرو سيف

محمد الحميد عبد حبيب محمد ساره ليسى حسن العزيز عبد على بسام

 أبوبكر محمد فتحي عبدالرحيملجين



 مصطفى قاسم السميع عبد محمودعاليه

طلعت سعدهللا مينا كاراسطلعت سعدهللا مينا كاراس

مهدي علي الهادي عبد محمد   علي الهادي عبد محمد حور

عبدالرحيم  محمود رمضان رجب مودة

محمد حسن المنعم عبد عادلمحمد حسن المنعم عبد عادل لجين

 شنوده جادهللا سامى رامى  شنوده جادهللا سامى رامى كاندى

عبدالرحيم محمد عبدالرحيم احمدعبدالرحيم محمد عبدالرحيم احمد اياد

عبدهللا عبدالمتجلى مجدى محمد رحمهعبدهللا عبدالمتجلى مجدى محمد رحمه

 محمد احمد عقبة  شرين علي الرسول عبد اوسامة مريم

حكيم ناشد سمير وائلناشد سمير وائل بيشوى

بشاي غالي سمير مايكلمارينا

 يوسف ميساك ملك عصام ميساك ملك عصام جوى

خليل محمد محمد احمدخليل محمد محمد احمد عبدالرحمن

احمد محمد البس جمالاحمد محمد البس جمال معاذ

احمد عاشور نصارى احمداحمد عاشور نصارى احمد معاذ

عبدالرحيم محروص تغيان ياسر احمد

صادق امين راشد محمد صادق امين راشد محمد عبدالعزيز

 حامد أحمد سيد احمد حامد أحمد سيد أحمد ياسين

حسانين محمد حسين محمد  حسين محمد كريم

هللا عبد مصطفى حمدى حسينهللا عبد مصطفى حمدى حسين البتول

حسين عباس سيد اسامةعباس سيد اسامة شهد

يوسف محمد النعيم عبد عالءمحمد عبدالنعيم عالء يوسف 

الدربي داود عمران عبدالاله عبدهعمران عبدالاله عبده عبدالرحمن

على زغلول صالح محمودزغلول صالح محمود فاطمه

 مصطفى قاسم السميع عبد محمود كريم

ابادير اسحق اديب جورجاسحق اديب جورج جونير

 يوسف ميساك ملك عصامميساك ملك عصام سمايلى

سرجيوس عازر فايز مدحتسرجيوس عازر فايز مدحت سارة

 على سلمان طنطاوى أشرف سلمان طنطاوى أشرف سلمى

هللا عبد محمد صالح حمدي مجمد صالح حمدي مصطفي

 حسين عباس الرحيم عبد سيدعباس الرحيم عبد سيد مازن

 احمد بدوى السميع عبد احمدفريده

محمد عبدالحفيظ رفعت ريهاممحمد محمود محمد لجين

عثمان حسان حسني محمدعثمان حسان حسني محمد لوجين

 احمد يوسف محمدنبيلاحمد يوسف محمدنبيل شذي

 نعيم ثروت رومانى ماروال نعيم ثروت رومانى ماروال

محمد محمد قاسم محمدمحمد قاسم محمد ريتال

عبدالمولي عبده رمضان عبدالكريمعبدالمولي عبده رمضان عبدالكريم أنس

 أحمد المنصف عبد هريدي بكر أبوالمنصف عبد هريدي بكر أبو مروان

محمد محمود فهمي الملقب محمد مصطفيمحمد محمود فهمي الملقب محمد مصطفي كريم

ميخائيل عزيز السعود ابو أمجد جورج

محمد عبدالعزيز محمد الحكيم عبد محمد عبدالرحمنالحكيم عبد محمد الرحمن عبد مروان



احمد الفتاح عبد احمد محمدالفتاح عبد احمد محمد ديمه

اسماعيل على همام احمد اسماعيل على همام احمد ندا

مصطفى فاوى فاروق هبهعبدهللا

احمد حسين عاطف ندافرغلي ايمان مصطفي اكرم

عبدهللا محمد جادالكريم احمدعبدهللا محمد جادالكريم احمد محمد

جاد أحمد الرازق عبد مصطفى أحمد الرازق عبد مصطفى فيروز

ابراهيم موسى رشدى وليدموسى رشدى وليد يوسف

محمد ابراهيم متولى سليمانابراهيم متولى سليمان سلمى

سليم سيد الموجود عبد محمدسليم سيد الموجود عبد محمد بسملة

بندري يوسف شنودة كاراسبندري يوسف شنودة كاراس

 عبدهللا عايد محمد كرم عبدهللا عايد محمد كرم اسالم

 المجيد عبد احمد محمد محمود احمد محمد محمود مريم

 هللا حمد محمد عمران خالد محمد عمران خالد لجين

مصطفى فاوى فاروق هبهعبدهللا

مصطفى على تقى مصطفى الزهراء فاطمةصادق أمين راشد أحمد سفيان

السماني محمد علي أحمدعلي أحمد كريم

الصغير محمد عمر أحمدالصغير محمد عمر أحمد

 احمد محمد محمود عبدهللا محمد محمود عبدهللا محمود

محمد خيري محمد محمودخيري محمد محمود ريتال

 ادم عطية سيد محمود ادم  عطيه سيد محمود مصطفي

 همام شحات فهيم حسينشحات فهيم حسين محمود

أحمدسعيدمحمدأحمد محمد سعيد احمد هنا

الضاوي حسن رمضان صهيبالضاوي حسن رمضان صهيب

سليم مبارك خليل محمدمبارك خليل محمد معاذ

شنوده واصف كامل هللا نصر بولسبوال

بكري محمد محمد محمودمحمد محمد محمود بشرى

دنقل احمد حسن أمين الحجاج أبو أحمدحسن أمين الحجاج أبو أحمد أبوبكر

خليل احمد عبدالرحيم عبدالصبورخليل احمد عبدالرحيم عبدالصبور عبدالرحمن

اسكندر بهيج موسي صموئيل بهيج موسى صموئيل لوسيندا

 طايع محمد عبده مصطفىطايع محمد عبده مصطفى زياد

الشاذلى محمد محمد قاسم عبدالبارى احمد قاسم عبدالبارى احمد عبدالبارى

مرعي أمين رجب أسامةمرعي امين رجب اسامة يوسف


