
الثاينApple Seedsروضة أولرفقة حممد عادل أحمد

الثاينCandy Landروضة أولجود حممد فؤاد حممد

األولCandy Landروضة أوللينا عمرو ابراهيم حممد

الثالثKittensروضة أولنغم وليد حممد امام حممد

األولKittensروضة أولمنة اهلل حمدى حممد

األولSuper Starsروضة أولنوران ياسر هشام طه

األولBeauty Birdروضة أولنوران سامح أحمد ابراهيم

الثالثYellow Beesروضة أولرقية مصطفى حممد حممد

األولDainty Duckروضة أولهداية حممد هانئ حسن

األولBugs Bunnyروضة ثاننورا قدرى حممد

األولBugs Bunnyروضة ثانمرمي أحمد عبد العال

الثالثBugs Bunnyروضة ثانزينة أحمد رضا

الثاينBugs Bunnyروضة ثانريتال اسالم حممد

األولBugs Bunnyروضة ثانكرمه شريف ربيع

الثالثBugs Bunnyروضة ثانسلمي غريب حممدأحمد

األولBugs Bunnyروضة ثانفريدة حممد عبد املنعم

األولBugs Bunnyروضة ثانفريدة مصطفى أحمد

الثاينFlamingoروضة ثانأروى أمني عنرتالدسوقي

األولFlamingoروضة ثانليان شادي حممد حميد

األولFlamingoروضة ثانرؤي سامح أحمد ابراهيم



الثاينPigeonروضة ثانكرما حممد خميس

األولPigeonروضة ثانكرما حممود حسنني

األولPigeonروضة ثانكرما أحمد عادل شاكر

الثالثWinnie the Poohروضة ثانرؤى حممد عثمان عمر

األولWinnie the Poohروضة ثانروفان أسامة عبد احلليم علي

األولWinnie the Poohروضة ثانيل يل علي مصطفي

األولWinnie the Poohروضة ثانملك أحمد حممود صادق

الثاينWinnie the Poohروضة ثانفريوز حسن أمني أحمد

األولWinnie the Poohروضة ثانلوجى كرمي حممود

األولWinnie the Poohروضة ثانأسيا أحمد أحمد ليثى

األولWinnie the Poohروضة ثانخديجة أحمد عبد الفتاح

األولWinnie the Poohروضة ثانرقية أحمد عبد الفتاح

الثاينPeacookروضة ثانجودى ياسر حممد

الثاينPeacookروضة ثانتسنيم حممد خليل حسن

الثاينPeacookروضة ثانرودينا أحمد حسن

األولParrotروضة ثانسلمى خالد شريف

الثاينA-1األول االبتدائيجميلة حممد فارس السيد

األولA-1األول االبتدائيياسمني طارق عثمان سامل

األولA-1األول االبتدائيروضه ابراهيم حممد خريى امام

الثاينB-1األول االبتدائيرقيه احمد عبد الوهاب عبد العليم



الثاينB-1األول االبتدائيلوجني سامل على حموده سامل

األولC-1األول االبتدائيحال احمد مصطفى حممد ذكى

األولC-1األول االبتدائيدارين حممد عبد اخلالق حممد

األولC-1األول االبتدائيرودينا حامت عبد الرؤوف هاشم حممد

الثاينC-1األول االبتدائيسلمى حسام الدين مصطفى سعد 

الثاينC-1األول االبتدائيشذى احمد فؤاد حممد عثمان

الثالثC-1األول االبتدائيهنا عالء حممد موسى على

األولD-1األول االبتدائيبيسان حممد فاروق احمد حممد على

الثالثD-1األول االبتدائيدارين خالد حممد ابراهيم حممود

الثاينD-1األول االبتدائيفاطمه صبور امني حممد امني

األولD-1األول االبتدائيملار حممود حممد حممود أحمد

األولE-1األول االبتدائيجورى حممد عبد الباقى فتحى

األولE-1األول االبتدائيكارمه وائل عمرو الفاروق

الثاينA-2الثاين االبتدائيالني حممد صالح بكرى حممد

الثالثA-2الثاين االبتدائيجنه حممد احمد حممد رمضان

األولA-2الثاين االبتدائيربى حممود حممد بهى الدين حممد 

األولA-2الثاين االبتدائيريتال  حممد  مصطفى ابراهيم غندور

األولB-2الثاين االبتدائيريتاج  امين  حممد حلمى احمد

األولB-2الثاين االبتدائيساره طه عثمان مدبوىل

األولB-2الثاين االبتدائيمرمي تامر طه زكى طه



األولC-2الثاين االبتدائياميى هشام فاروق حسن االمام

األولC-2الثاين االبتدائيبركه سالمه ممدوح موسى حممد 

األولC-2الثاين االبتدائيجويريه حممد ابراهيم عبد العال عوض

الثالثC-2الثاين االبتدائيجيهان حسام الدين سيد حسن سيد

الثاينC-2الثاين االبتدائيحبيبه وائل عربى السيد سيد

الثاينC-2الثاين االبتدائيفريده حممد مسعد عبد اجلواد رجب 

الثالثC-2الثاين االبتدائيفريده مصطفى حممد دردير

الثاينC-2الثاين االبتدائيكارما حممد احمد عبده احمد

األولC-2الثاين االبتدائيمرمي سيد حسن عبد الوهاب السيد

الثالثC-2الثاين االبتدائيمرمي حممد راغب السباعى

األولC-2الثاين االبتدائيملك خالد عبد الفتاح حممد حسني نصار

الثاينD-2الثاين االبتدائياروى حممد اسماعيل ابراهيم مصطفى

األولD-2الثاين االبتدائيحال شريف رمضان عبد املقصود

األولD-2الثاين االبتدائيرقيه حممود حممد العنانى فاضل 

األولD-2الثاين االبتدائيروجني طارق صالح الدين  حممد معتوق

األولD-2الثاين االبتدائيريتاج أحمد حمسب لطفى الدسوقى

الثالثD-2الثاين االبتدائيسلمى حممد صالح الدين عبداملقصود

الثالثD-2الثاين االبتدائيمرمي حممد على على حممد

األولE-2الثاين االبتدائياروى احمد ابراهيم جماهد

الثالثE-2الثاين االبتدائيحبيبه ضياء الدين صربى  نبوى



الثالثE-2الثاين االبتدائيضحى حممود حسني حمدى

األولE-2الثاين االبتدائيلوجى حممد رأفت حممد سيد احمد

األولA-3الثالث االبتدائيفريده حممد فارس السيد شتا

األولA-3الثالث االبتدائيياسمني عمرو سعيد مقبل حسني دار

األولB-3الثالث االبتدائينادين طارق عثمان سامل حممد العربى

الثالثB-3الثالث االبتدائيندى احمد حممد عبد الشكور بدوى

األولB-3الثالث االبتدائينورا حممد ابراهيم اخلليل اسعد يحيى

األولC-3الثالث االبتدائيجنه حممد احمد عبد السالم يونس

الثالثC-3الثالث االبتدائيجنى حممد عبد الكرمي عبد العزيز

األولD-3الثالث االبتدائيروفان حممد عبد املنعم حممد

األولD-3الثالث االبتدائيرؤى احمد مصطفى حممد زكى

األولE-3الثالث االبتدائيجودى احمد عبدالفتاح عبد الغفور

األولE-3الثالث االبتدائيرنا حممد عوض اسماعيل عوض

األولE-3الثالث االبتدائيفاطمه احمد نزهى احمد حممد

الثاينE-3الثالث االبتدائيفرح احمد رجب حممود عبد احلميد

األولE-3الثالث االبتدائينور حممد سالمه حممد عبد العال

الثاينB-4الرابع االبتدائيرقيه اسامه احمد طه عبده

األولB-4الرابع االبتدائيسما حممد عثمان عمر احمد

الثالثB-4الرابع االبتدائيمرمي احمد شحات عبد القادر احمد 

األولC-4الرابع االبتدائيكنزى حممد ابراهيم عبد العال عوض



األولC-4الرابع االبتدائيليلى معتز سعد جمال الدين

األولC-4الرابع االبتدائيمايا عبد الفتاح سليمان عبد الفتاح

األولC-4الرابع االبتدائييارا عبد الفتاح سليمان عبد الفتاح

الثاينD-4الرابع االبتدائيشمس حممد سالمه حممد عبد العال

األولB-5اخلامس االبتدائياجنى هشام فاروق االمام

الثالثB-5اخلامس االبتدائيمرمي احمد حممد مبارك احمد

الثالثB-5اخلامس االبتدائيمنه احمد حممد مبارك احمد

األولB-5اخلامس االبتدائييارا عمرو ابراهيم حممد عطا اهلل

الثاينB-5اخلامس االبتدائيمينى احمد ربيع مصطفى حممد

األولC-5اخلامس االبتدائيريتال مصطفى حسني عبده احمد

األولD-5اخلامس االبتدائيريتال امين رشاد سليمان على

الثاينD-5اخلامس االبتدائيفاطمه يوسف فاروق كامل سامل ابو زيد

األولD-5اخلامس االبتدائيهنا احمد عبد الفتاح عبد الغفور

األولE-5اخلامس االبتدائيريتال طارق صالح الدين حممد معتوق

األولA-6السادس االبتدائيجنى احمد حممد زكى السيد

الثاينA-6السادس االبتدائيجنى عصام حممد طه بدوى

الثاينA-6السادس االبتدائيهاجر عمر فتحي حسن

األولA-6السادس االبتدائيجنى حممد حسني امام عبد الرحيم

األولB-6السادس االبتدائيزهراء سعيد حممد شحاته لويزو

األولC-6السادس االبتدائيجودى حممد عبد اجمليد النجار



األولC-6السادس االبتدائيحبيبه احمد اسماعيل السيد احلمادى

األولC-6السادس االبتدائيروضه حممد ابراهيم اخلليل اسعد 

األولC-6السادس االبتدائيسلمى صفوان زكريا عبد العليم زهران

األولC-6السادس االبتدائيملك حممد عثمان عمر احمد

الثاينC-6السادس االبتدائينورا طارق عبد العزيز احمد ابراهيم

الثاينD-6السادس االبتدائيتيا هشام حممد سعيد حممد حممد 

الثاينD-6السادس االبتدائيفاطمه اسامه احمد طه عبده

الثاينD-6السادس االبتدائيندى حممد احمد موهوب سيد احمد

الثالثB-1األول اإلعداديسما حممد فاروق أمني

األولC-1األول اإلعداديمرمي وليد أحمد رياض

األولC-1األول اإلعدادينورحممد أحمد خمتار

الثاينC-2الثاين اإلعداديتقى خالد حممد خريى

الثاينC-2الثاين اإلعداديجنا حممد أحمد حممد

الثالثE-2الثاين اإلعداديهنا عماد جودة

األولD-3الثالث اإلعداديمرمي زكريا السيد فتحى

األولB-1األول الثانويمرمي أحمد أحمد ليثى


