
األولLaughing Lionروضة أوليحي مصطفي احمد علي عبد اهلل

األولTerrific Tigerروضة أولعمر حممد عمر حممود سيد احمد

األولFunny Frogروضة أولعمر احمد مصطفي حممد مصطفي

األولFunny Frogروضة أوليونس حممود سعيد حممود احمد 

األولHoney Bunnyروضة أولانس طه حممد حمز حممد مرسي

األولFunny Flowersروضة ثانحممد احمد حممود حممد احمد 

الثاينFunny Flowersروضة ثانيوسف عبد املنعم عبد النبي عبد الرازق

األولThe Lion Kingروضة ثانسفيان حممود علي حممد الصغري

األولThe Lion Kingروضة ثانسيف وائل مصطفي حممود ابراهيم

األولThe Lion Kingروضة ثانمالك احمد فؤاد حممد عثمان

األولThe Lion Kingروضة ثانيونس مصطفي سعيد حسني احمد

الثاينFinding Doryروضة ثانحممد حامد حممد يس حممود 

الثاينFinding Doryروضة ثانيوسف حممود حسني حمدي احلناوي

الثالثToy Storyروضة ثانياسني احمد عبد الرحمن حممد 

األولThe Earthروضة ثانكرمي يوسف عبد الرحيم عبد احلميد 

األولThe Earthروضة ثانحممد احمد حممد سليم سليم

الثالثThe Earthروضة ثانعلي احمد حسن توفيق  سليمان

األولSuperheroesروضة ثانعلي عبد اهلل عماد كمال مقشط

الثالثSuperheroesروضة ثانانس حممد سمري ابراهيم عبد الفتاح

الثاينSuperheroesروضة ثانعلي عثمان احمد سمري عثمان



الثاينSuperheroesروضة ثانفتحي حممد علي امام علي

األولSunshineروضة ثاناحمد شريف مسعد عبد اهلل امام

األولSunshineروضة ثانحممد ياسر حممد عبد الهادي 

األولSunshineروضة ثانمصطفي حممد احمد السيد العزب

األولA-1األول االبتدائيادم حممد فاضل عبد السالم مصطفى

األولA-1األول االبتدائياسر ايهاب قدرى حسن شامه

األولA-1األول االبتدائيطالل كرمي حممد صالح حممد حممد 

األولA-1األول االبتدائيعمر عماد جوده احمد حممد سالمه

األولA-1األول االبتدائيياسني رامى رزق عبد احلى مصطفى 

الثالثA-1األول االبتدائييوسف اسالم حسن حممد حممد فرج

األولB-1األول االبتدائياحمد عمر سمري عمر احمد

األولB-1األول االبتدائياياد عالء رشاد ابراهيم حسن ابراهيم

الثالثB-1األول االبتدائيعبد الرحمن احمد مصباح حسني حممد

األولB-1األول االبتدائيعلى احمد حسنني حممد حسنني

األولB-1األول االبتدائيعمر احمد قطب حموده

الثالثB-1األول االبتدائييحى حممود سمري حممد عبد الفتاح 

األولC-1األول االبتدائياحمد حسام على ابراهيم حممد ابراهيم

الثاينC-1األول االبتدائياسر احمد حممد مبارك حسن

األولC-1األول االبتدائيمازن احمد ربيع مصطفى حممد صالح

الثالثC-1األول االبتدائيحممود شريف كمال مصطفى السيد



األولC-1األول االبتدائيمصطفى حسني احمد سعد فراج

األولD-1األول االبتدائيادم كرمي عادل حممد السيد

األولD-1األول االبتدائيادم كرمي يسرى سعد شاكر

األولD-1األول االبتدائيادم حممود احمد جمال الدين

األولD-1األول االبتدائيبراء طارق حممد عبد املنعم على سامل

األولD-1األول االبتدائيادهم حممد زكريا ابراهيم عبد العزيز 

األولD-1األول االبتدائيعبد الرحمن ياسر مبارك عبد العزيز صالح

األولD-1األول االبتدائيعلى جمال على حممد احمد عبد العزيز

األولD-1األول االبتدائيعماد الدين حممد عماد الدين

األولD-1األول االبتدائيعمر حممد عمر الفاروق حممد حسن

األولD-1األول االبتدائيعمر حممد كمال ابراهيم على

الثالثD-1األول االبتدائيعمر هانى احمد حممد حممد ابراهيم 

األولD-1األول االبتدائيحممد حسان تونى حسن مصطفى

األولD-1األول االبتدائيحممد عماد حممد حممد وجيه عطيه

األولD-1األول االبتدائيمصطفى طارق لطفى ابو حمادى 

األولD-1األول االبتدائيمصطفى حممد اشرف السيد

األولD-1األول االبتدائيمعاذ حممد حممود السيد البزاوى

الثاينE-1األول االبتدائياسر عمرو جمال ابراهيم يوسف

الثاينE-1األول االبتدائيعمر حممد زكى اسماعيل نصر

الثالثE-1األول االبتدائيمالك حممد حممود بدر الدين حممود



الثالثE-1األول االبتدائيياسني احمد سعد الدين حممود 

األولE-1األول االبتدائييوسف مصطفى مصطفى حممود ربيع

األولA-2الثاين االبتدائيابراهيم طارق ابراهيم بدر الدين موسى 

األولA-2الثاين االبتدائيابو بكر احمد حسن حممد النجارى

الثاينA-2الثاين االبتدائيحسني حسام الدين حسني همام حممد

األولA-2الثاين االبتدائيصهيب ايهاب صالح سيد غباشى

األولA-2الثاين االبتدائيعمر اسامه عبد احلفيظ عبد العزيز 

األولA-2الثاين االبتدائيحممد عمرو ابراهيم حممد عطا اهلل

األولA-2الثاين االبتدائيحممد همام حممد احمد عبد الرحمن

األولA-2الثاين االبتدائيمصطفى احمد مصطفى احمد ابوسته

األولA-2الثاين االبتدائيمصطفى احمد مصطفى حممد 

األولB-2الثاين االبتدائياحمد حممد حافظ خليفه طنطاوى

األولB-2الثاين االبتدائيانس خالد شريف سيد حممد

األولB-2الثاين االبتدائيبكر حسان تونى حسن مصطفى

الثالثB-2الثاين االبتدائيداوود حممد صادق خريى الشنتناوى

األولB-2الثاين االبتدائيعلى احمد شحات عبد القادر احمد 

األولB-2الثاين االبتدائيحممد ناصر حممد احمد قطب

األولC-2الثاين االبتدائيادم احمد سعيد حافظ حفنى

األولC-2الثاين االبتدائيادم احمد عيد ابو سريع مدبوىل

الثاينC-2الثاين االبتدائيادم عادل عبد احلق عمر مأمون



الثالثC-2الثاين االبتدائيحمزه فراج سيد فراج السيد

الثالثC-2الثاين االبتدائيعمر عاصم عنرت

األولC-2الثاين االبتدائيمالك وليد حمسن شاكر جعباص

األولC-2الثاين االبتدائيمعاذ احمد حامد حممد عبد الكرمي

األولC-2الثاين االبتدائيمعاذ عمرو عبد الظاهر عبد املنعم 

األولC-2الثاين االبتدائيياسني رامى رمضان حممد حسن

األولD-2الثاين االبتدائياحمد كرمي حممود كامل احمد

األولD-2الثاين االبتدائيادم وليد حممد امام حممد

األولD-2الثاين االبتدائياسر وليد حممد امام حممد

األولD-2الثاين االبتدائيحمزه احمد امني حممد امني

األولD-2الثاين االبتدائيحمزه حممد العزب عبد احلميد العزب

األولD-2الثاين االبتدائيحمزه حممد عبد اجمليد النجار

األولD-2الثاين االبتدائيعبد الرحمن ياسر حممد السيد

األولD-2الثاين االبتدائيعمر امين ابو العال حامد عوض

األولD-2الثاين االبتدائيعمر حسام صبحى عبد الرحيم على

األولE-2الثاين االبتدائياملعتصم باهلل عبد اهلل عبد الرحمن 

األولE-2الثاين االبتدائيعمر حسام الدين منتصر حسني حممد

األولE-2الثاين االبتدائيفيصل الطبالوى حممد عبد املوجود 

األولE-2الثاين االبتدائيحممد مصطفى حممد مصطفى 

األولE-2الثاين االبتدائيحممد معتز حممد احمد خليفه



األولE-2الثاين االبتدائيمصطفى احمد مصطفى عبد الشافى 

األولE-2الثاين االبتدائيمصطفى عبد الرحمن حممد جنم الدين 

األولE-2الثاين االبتدائييوسف حسام يسري حممد ابراهيم

الثالثG-2الثاين االبتدائياحمد رمضان عبد املغنى رمضان هالل

األولG-2الثاين االبتدائيانس حممود حممد عبد السالم 

األولG-2الثاين االبتدائيحمزه خالد يوسف سالمه على

األولG-2الثاين االبتدائيحمزه سالمه حسن حممد حسن

األولG-2الثاين االبتدائيعبد اهلل اسالم عبد الوهاب فوده

األولG-2الثاين االبتدائيياسني اسالم نشأت امني حجازى

األولG-2الثاين االبتدائييس حممد صالح الدين عبد املقصود 

األولG-2الثاين االبتدائييوسف باسم عبد احلافظ حجازى 

األولG-2الثاين االبتدائييوسف حممد حامد عبد الرازق حامد 

الثاينA-3الثالث االبتدائيابراهيم حممد مسعود مسعود بدر 

الثاينA-3الثالث االبتدائياحمد ضياء الدين جماهد امام حممد 

األولA-3الثالث االبتدائيادم احمد سعيد السيد الصفتى

األولA-3الثالث االبتدائياياد ايهاب قدرى حسن شامه

األولA-3الثالث االبتدائيتيم هشام حممد سعيد حممد حممد 

الثالثB-3الثالث االبتدائيحممد عمرو حممد عبد الغنى مرسى

األولB-3الثالث االبتدائيمروان احمد صالح عبد احلى حممد 

األولB-3الثالث االبتدائيمسلم حممد حجازى حممد سليمان



األولC-3الثالث االبتدائيعبد الرحمن شريف احمد سيد حممد

األولC-3الثالث االبتدائيعبد اهلل حممد سعيد سامل حممد سامل

األولC-3الثالث االبتدائيحممد ياسر احمد عبد اهلل احمد

الثاينD-3الثالث االبتدائيعلى وائل سعيد عبد املنعم السيد 

األولE-3الثالث االبتدائيمتيم حممد صربى عبد احلميد صادق

األولE-3الثالث االبتدائيمروان سامح سليمان عبد السالم 

األولA-4الرابع االبتدائياياد طارق ابراهيم بدر الدين موسى 

األولA-4الرابع االبتدائيعمر اسماعيل حممد هاشم حممد

األولA-4الرابع االبتدائيعمر حممد احمد موهوب سيد احمد

األولA-4الرابع االبتدائييوسف احمد حممد زكى السيد

األولA-4الرابع االبتدائيحممد خالد السيد عوض اهلل يوسف

الثالثA-4الرابع االبتدائيحممد خالد عبد الرحمن حسن رفاعى

األولA-4الرابع االبتدائيحممد عالء رشاد ابراهيم حسن ابراهيم

الثاينA-4الرابع االبتدائيحممود حممد احمد السيد العزب

الثاينA-4الرابع االبتدائيياسني امري حممد حممود عبداحلميد

األولD-4الرابع االبتدائيبدر حممد احمد بدر الدين حممد احمد 

األولD-4الرابع االبتدائيحمزه فتحى طلعت فتحى احمد

الثالثE-4الرابع االبتدائياسر كرمي يسرى سعد شاكر

األولA-5اخلامس االبتدائيحممد خالد حممد خريى امام اسماعيل

األولA-5اخلامس االبتدائيحممد عبد احلليم عبد الغنى



الثالثB-5اخلامس االبتدائياياد حممد حامد احمد عبد املنعم

األولB-5اخلامس االبتدائيعمرو ابراهيم حممد خريى امام اسماعيل

األولB-5اخلامس االبتدائيمعتصم باهلل سالمه حسن حممد حسن

األولC-5اخلامس االبتدائيعبد اهلل احمد ممدوح حممد مصطفى

األولC-5اخلامس االبتدائيحممد طاهر اجلاىل طاهر عبد الال

األولC-5اخلامس االبتدائييوسف عادل عبد العظيم ابراهيم يوسف

األولA-6السادس االبتدائيمازن حممد طلعت حممد مصطفى

الثاينA-6السادس االبتدائيحممد ربيع حممد حممود حسني

األولA-6السادس االبتدائييوسف ضياء الدين جماهد امام حممد

األولB-6السادس االبتدائيادهم حممد عبد القادر صالح حجازى

األولB-6السادس االبتدائياسالم حممد حسن على هاشم

األولB-6السادس االبتدائيعبد اهلل احمد حممد رمضان عبد العال

األولB-6السادس االبتدائيحممد احمد حممد على حممد

األولC-1األول اإلعداديخالد ابراهيم حممد خريي امام اسماعيل

الثالثC-1األول اإلعداديعمر احمد حممد رزق السيد ابراهيم

الثالثE-1األول اإلعداديادهم مصطفي السيد عبد العظيم 

األولD-2الثاين اإلعداديعبد الرحمن طه عثمان مدبويل

األولC-3الثالث اإلعداديحمزه حممد احمد صادق ابراهيم

األولB-1األول الثانوييوسف امين حممد كامل االنصاري

األولC-1األول الثانويعبد احلميد عالء الدين فتحي هوله



األولB-2الثاين الثانويحممد احمد  حممد رزق السيد ابراهيم


