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٢٠١٦-٢٠١٧
السن فى 
سنةشھریوم

٠١٢٢٦٩٣٦٣٨٣دیرب نجم المجففذكر٢٠١٠/١١/٢٠١١١٠٥مالك ابراھیم ابو النجا عثمان ابو النجا١٣١٠١١٢٠١٣١٥٧٣٥

٠١٠٠٧١٠٦٠٥٦بھنیاذكر٢٠١٠/١١/٢٦٥١٠٥حسن ھاني علي دمحم دمحم٢٣١٠١١٢٦١٣٠٢٨٥٣

٠١٢٠٠٨٠٠٣٩٢عوده سالمانثى٢٠١٠/١٢/٠٤٢٧٩٥روفیدة عمرو السید العایدي المرسي الشرقاوي٣٣١٠١٢٠٤١٢٠١٦٨٨

٠١٢٨٥٨٣٠١٤١الصانیةانثى٢٠١١/٠١/٠١٠٩٥رومیساء یوسف لطفي یوسف ابراھیم٤٣١١٠١٠١١٣٢٢٢٦٢

٣٧٧٥٧٢٧دیرب نجم ش خالد بن الولیدانثى٢٠١١/٠١/٢١١٠٨٥مریم دمحم محي محي سالم٥٣١١٠١٢١١٣٠٠٥٨١

٠١٠١٦٧٠٥٣٥٩دیرب نجم طحا المرجانثى٢٠١١/٠١/٢٧٤٨٥رحمة علي دمحم محمود حامد العزازي٦٣١١٠١٢٧٨٨٠١١٨٦

٠١٠١٦٧٠٥٣٥٩دیرب نجم طحا المرجذكر٢٠١١/٠١/٢٧٤٨٥دمحم علي دمحم محمود حامد العزازي٧٣١١٠١٢٧٨٨٠١٤٥٣

٠١٢١٢٣٦٣٠٩٧طحا المرجانثى٢٠١١/٠٢/٠١٠٨٥ریماس رضا محمود دمحم الشاذلي٨٣١١٠٢٠١١٣٠٢١٠١

٠١٢٨٠٠١٠١٣٩امام السوق الجدیدانثى٢٠١١/٠٢/١١٢٠٧٥جودي احمد عبد السالم ابراھیم٩٣١١٠٢١١١٣٠١٤٤٧

٠١١٤٤١١٤٧٨١دیرب نجم كرادیسذكر٢٠١١/٠٢/١٣١٨٧٥احمد دمحم متولي عبدالرحیم١٠٣١١٠٢١٣١٣٠٠٦٣٣

٠١١٤٦٣٣٩٠٧دیرب نجم اكراشذكر٢٠١١/٠٢/١٤١٧٧٥احمد ابو نصیر احمد ابو نصیر منصور١١٣١١٠٢١٤١٣٠٠٩١٧

٠١٢٧٩٩٥٥٧٤١دیرب نجم خلف نادي المعلمینذكر٢٠١١/٠٢/١٤١٧٧٥السعید احمد السعید عبدالوھاب١٢٣١١٠٢١٤١٣٠٠٩٩٢

٠١٢١١١٦١٦٢٦دیرب نجم القطایعذكر٢٠١١/٠٢/١٥١٦٧٥یوسف دمحم فتحي مصطفي ابراھیم١٣٣١١٠٢١٥١٣٠١٢٩٦

٣٧٦٩١٩٧ش عبد الحي عبد الحمیدذكر٢٠١١/٠٢/٢٣٨٧٥عمر دمحم رمضان علي السید١٤٣١١٠٢٢٣١٣٠٢٠٧٢

٣٧٧٥٧٩٨دیرب نجم برمكیمذكر٢٠١١/٠٣/٠١٠٧٥عمرو دمحم دمحم توفیق١٥٣١١٠٣٠١١٣١٨٠٩٨

٠١٢١١١١٠٨٦١دیرب نجم عوده سالمانثى٢٠١١/٠٣/٠١٠٧٥اروي السید دمحم عبدالمجید فاضل١٦٣١١٠٣٠١١٣٢٢٤٢٧

٠١٠٦٣٠٣٨٥٢٢شارع البحر القنایاتذكر٢٠١١/٠٣/٠١٠٧٥ھاني دمحم ھاني دمحم عبدهللا١٧٣١١٠٣٠١١٣٠٦٧٣١
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٠١٢٢٧٧٠٧٧٩٣دیرب نجمذكر٢٠١١/٠٣/٠٧٢٤٦٥دمحم حسام توفیق عبد الحمید سید احمد صبح١٨٣١١٠٣٠٧١٣٠٢٧١٩

٠١٢٠٥٧٠٢٢٤٠الھوابرانثى٢٠١١/٠٣/١٠٢١٦٥اسیتان دمحم عبدالعزیز حسن عبدالرحمن١٩٣١١٠٣١٠١٣٠٦٨٨٩

٠١١٢٢١٢٢٢٤٧قرموط صھبره دیرب نجمانثى٢٠١١/٠٣/٢١١٠٦٥سفانھ اسالم السید دمحم احمد الحبشي٢٠٣١١٠٣٢١١٣١٢٨٦٨

٠١٢٢١٢٩٦٦٠٦صفط زریقذكر٢٠١١/٠٣/٢٧٤٦٥ادم حسین احمد فؤاد حسین حسن صبري٢١٣١١٠٣٢٧١٣٠٣٤٩٣

٠١٢٢٨٦٨٩٥١٢ش النصرذكر٢٠١١/٠٣/٢٩٢٦٥یاسین علي عبدالراضي غریب حسانین٢٢٣١١٠٣٢٩١٣٠٢٩١٤

٠١٠١٧٧٢٩٧١٨طحا المرجذكر٢٠١١/٠٣/٢٩٢٦٥عبد الرحمن حماده حجازي مطاوع٢٣٣١١٠٣٢٩٨٨٠٠٠٥٧

٠١٠٠٧٢٧١٦٢٠جمیزة بني عمروانثى٢٠١١/٠٣/٣٠١٦٥رقیة عبدالرحمن دمحم عبدالحمید دمحم٢٤٣١١٠٣٣٠١٣٠٢٨٤٥

٠١٠٢٨٠٧٣٨١١ش سناء دیرب البلدانثى٢٠١١/٠٤/٠١٠٦٥روضة رفعت رمضان سلیم٢٥٣١١٠٤٠١١٣١٧٩٦٩

٠١٢٨٣٢٧٢١٤٣دیرب نجم ش مدرسة التجارةانثى٢٠١١/٠٤/٠٣٢٨٥٥منھ هللا تامر فتحي دمحم٢٦٣١١٠٤٠٣١٣٠٢٥٢٦

٠١٢٢٣٤٣٥٣١١دیرب نجم صفط زریقانثى٢٠١١/٠٤/٠٩٢٢٥٥كنزي ولید سعید عبدالخالق دمحم عبدالفتاح٢٧٣١١٠٤٠٩١٣٠٣٠٦٨

٠١٢٢٩٢٨٩٢٩١دیرب نجم ش المستوصفانثى٢٠١١/٠٤/١٠٢١٥٥رؤي حمدي طھ عبدالمولي متولي٢٨٣١١٠٤١٠١٣٠٥٦٦٨

٠١٢٢٦٣١٣٩٧٨كفر الجنیديذكر٢٠١١/٠٤/١٢١٩٥٥عبدهللا احمد صالح حسن برعي٢٩٣١١٠٤١٢١٣٠٣١٥٧

٠١٢٨٥٧٤٠٧٣٠ش ٦ اكتوبر دیرب نجمانثى٢٠١١/٠٤/١٥١٦٥٥حبیبة دمحم عبدالسمیع مصطفي غندور٣٠٣١١٠٤١٥١٣٠٣٠٨٩

٠١٢٢١٤٢٥٨٢٣دیرب نجم ش العزونيذكر٢٠١١/٠٤/١٥١٦٥٥محمود دمحم عبدالھادي السید احمد٣١٣١١٠٤١٥١٣٠٣٢٥٩

٠١٢عزبة العمدةذكر٢٠١١/٠٤/١٧١٤٥٥دمحم محمود دمحم دمحم مصطفي٣٢٣١١٠٤١٧١٣٠١٢٩٥

٠١١١١٠٥٨٠٥٦دیرب نجم بجوارالمعھد الدیني الثانويذكر٢٠١١/٠٤/١٨١٣٥٥فارس دمحم توفیق ابراھیم فرج٣٣٣١١٠٤١٨١٣٠١٢١٨

٠١٢٢٨٨١٥٩٦٥دیرب نجم ش النصرانثى٢٠١١/٠٤/٢٢٩٥٥جود السید دمحم السید٣٤٣١١٠٤٢٢١٣٠٢٨٠٨
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٠١٢٨٣٢٩١٠٠٠ش السنترال دیرب نجمانثى٢٠١١/٠٤/٢٤٧٥٥لیندا عمرو شكري دمحم سالم٣٥٣١١٠٤٢٤٨٨٠١٦٨٧

٠١٢٢٤٦٤٤٩٧١دیرب نجم ش الوفاءذكر٢٠١١/٠٤/٢٥٦٥٥دمحم احمد السید ابراھیم٣٦٣١١٠٤٢٥١٣٠٥٧١٢

٠١١٤٦١٣١٨٤٦دیرب نجم عزبة عمرانانثى٢٠١١/٠٥/٠١٠٥٥رودینا مختار عبدهللا مختار٣٧٣١١٠٥٠١١٣١٢٥٢١

٠١٢٨٠٤٨٢٣٧١ش الشھید تاج الدینانثى٢٠١١/٠٥/٠١٠٥٥بیسان احمد حمدي عبد الجواد طھ٣٨٣١١٠٥٠١١٣١٢٥٦٤

٠١٢٨٦٧٣١١٣٠كفر الجینديذكر٢٠١١/٠٥/٠٣٢٨٤٥دمحم جمال السید عبد المنصف رزق٣٩٣١١٠٥٠٣١٣٠٢٠٩٣

٠١٠٠٥٤١٨٥٧٧دیرب نجم طحا المرجانثى٢٠١١/٠٥/٠٥٢٦٤٥یمني ابراھیم الغنیمي دمحم البھیدي٤٠٣١١٠٥٠٥١٣١١٧٤٩

٠١١٤٨٢٠٥٣٨٦خلف الزراعیةانثى٢٠١١/٠٥/٠٥٢٦٤٥ملك عطیھ دمحم حسن عبد الحمید حمامھ٤١٣١١٠٥٠٥١٣١١٤٠٤

٠١٠٢٧٦٠٦٧٧١بجوار الحضانة النموذجیةذكر٢٠١١/٠٥/٠٨٢٣٤٥دمحم جمال السعید مجاھد راجح٤٢٣١١٠٥٠٨١٣٠٣٠١٥

٠١٠١٧٠٣٣٦٢٥دیرب نجم برامكیمذكر٢٠١١/٠٥/١٥١٦٤٥عبدالحلیم عبدالراضي عبدالحلیم عبدالراضي٤٣٣١١٠٥١٥١٣٠٧٥٥٢

٠١١٢١٦٠٥٨٧٢دیرب نجم ش المعھد الدیني بنینانثى٢٠١١/٠٥/٢١١٠٤٥اسیل ممدوح عبدالعزیز عبدالغني٤٤٣١١٠٥٢١١٣٠٢٧٠٩

٣٧٦٥٢٤٤ش البوستةذكر٢٠١١/٠٥/٢٣٨٤٥احمد عالء الدین احمد دمحم عوف٤٥٣١١٠٥٢٣٨٨٠٠٤٩٢

٣٧٦٥٢٤٤ش البوستةذكر٢٠١١/٠٥/٢٣٨٤٥محمود عالء الدین احمد دمحم عوف٤٦٣١١٠٥٢٣٨٨٠٠٤٧٦

٠١١٤٦٣٨٦٨٤١دیرب نجم شنباره منقلةذكر٢٠١١/٠٥/٢٥٦٤٥محمود اشرف دمحم فرحات عامر٤٧٣١١٠٥٢٥١٣٠٣٩٩٦

٠١٠٠٥٦٤٢٦٠٧دیرب نجمانثى٢٠١١/٠٥/٢٥٦٤٥ھنا دمحم صالح العوضي السید٤٨٣١١٠٥٢٥١٣٠٣٦٤٣

٠١٠٠٥٦٤٢٦٠٧دیرب نجمانثى٢٠١١/٠٥/٢٥٦٤٥سما دمحم صالح العوضي السید٤٩٣١١٠٥٢٥١٣٠٣٦٢٧

٠١٢٠٤٧٢٧٢٢٠دیرب نجم ش النصر خلف مصر والسودانذكر٢٠١١/٠٥/٢٥٦٤٥یاسین ابراھیم عبدالھادي العوضي٥٠٣١١٠٥٢٥١٣٠٣٧٥٩

٠١١٥٨٢٠٣٨٢دیرب نجم ش عطیة طریق االبراھیمیةانثى٢٠١١/٠٦/٠١٠٤٥جني حسن دمحم السعید علیوه٥١٣١١٠٦٠١٠١٠٠٤٨٩
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٠١١٢٨٩٨١٩٧٣ش احمد طنطاويذكر٢٠١١/٠٦/٠١٠٤٥سیف وائل فتحي ریاض رجب٥٢٣١١٠٦٠١١٣٠٩١٥٢

٠١٠٢٨٠٢٨٩٠٣ابومتناذكر٢٠١١/٠٦/٠١٠٤٥یحیي اسالم یحیي دمحم عبد هللا٥٣٣١١٠٦٠١١٣١٤٥٥٥

٠١٢٧٣٧٤٩٩٣ش النصرذكر٢٠١١/٠٦/٠٦٢٥٣٥عمر دمحم عبد القادر دمحم احمد٥٤٣١١٠٦٠٦١٣٠٩٢٣٤

٣٧٦٣٦٧٨دیرب نجم ش دمحم مصطفيانثى٢٠١١/٠٦/٠٧٢٤٣٥ندي دمحم عبدالستار دمحم غندور٥٥٣١١٠٦٠٧١٣٠٢١٦٥

٠١١٠٠٧٢٥٧٥٦دیرب نجم ابو عیدانثى٢٠١١/٠٦/٠٩٢٢٣٥ایمان عبدالرحمن الحدیري عبدالعال٥٦٣١١٠٦٠٩١٣٠٠٥٦٨

٠١٢٠٥٠٨٠٨٨٨طحا المرجانثى٢٠١١/٠٦/١٠٢١٣٥كنزي بسام دمحم احمد ھمام٥٧٣١١٠٦١٠١٣٠٦٨٨٨

٠١١٥١٨٢٧٩٨٤دیرب نجم عزبة عمرانذكر٢٠١١/٠٦/١٢١٩٣٥عرفات نبیل عرفات السید صابر٥٨٣١١٠٦١٢١٣٠٣٥١٦

٠١٠٠٤٤٤٦٩٩٤اللبا دیرب نجمانثى٢٠١١/٠٦/١٥١٦٣٥احالم ھیثم عبد الرؤف ابراھیم سید احمد٥٩٣١١٠٦١٥١٣٠٧١٤١

٠١٠٢٨٨٥٥١٧دیرب نجم تل القاضيذكر٢٠١١/٠٦/١٦١٥٣٥سیف الدین حمدي حسان عمران منصور٦٠٣١١٠٦١٦١٣٠١٥٧٥

٠١٠٢٨٨٥٥٠١٧دیرب نجم تل القاضيانثى٢٠١١/٠٦/١٦١٥٣٥ھمس حمدي حسان عمران منصور٦١٣١١٠٦١٦١٣٠١٥٢٤

٠١١٢٩٠٠٠٦٧٥دیرب نجمانثى٢٠١١/٠٦/١٩١٢٣٥مني ھاني دمحم دمحم الطنطاوي٦٢٣١١٠٦١٩١٣٠٣٠٤١

٠١١١٦٦٨٠٣٦٢دیرب نجمذكر٢٠١١/٠٦/٢٤٧٣٥ایاد دمحم ابراھیم دمحم بدوي٦٣٣١١٠٦٢٤١٣٠٣٤١٢

٠١٢٠٥٤٦٦٩٥٥حي القوصلةانثى٢٠١١/٠٦/٢٦٥٣٥ریتال دمحم فؤاد دمحم ابراھیم٦٤٣١١٠٦٢٦١٣٠٥٠٤٧

٠١١٥٨٢٧٣٥٠٧دیرب نجم اكراشانثى٢٠١١/٠٦/٢٩٢٣٥لوجین دمحم عبدالعزیز دمحم ابراھیم٦٥٣١١٠٦٢٩١٣٠٢٥٦٥

٠١٢٠٧٤٣٠٢٢٠تل القاضيانثى٢٠١١/٠٧/٠١٠٣٥ندي حسن عبد الفتاح یوسف٦٦٣١١٠٧٠١١٣٢١٨٦٨

٠١٢١١٣٨٠٦٧٥قریة قاویشةانثى٢٠١١/٠٧/٠١٠٣٥ایھ عبد العزیز فكري ابراھیم٦٧٣١١٠٧٠١١٣٢٣٣٢١

٠١٢١٠٧٤٢٣٤٣ش المعھد الدیني بنینانثى٢٠١١/٠٧/٠٥٢٦٢٥جني حسام غندور دمحم غندور٦٨٣١١٠٧٠٥١٣٠٥٣٢٦

الموجه                    مدير المدرسة      مدير االدارة التعليمية ش.ط                 مدير الروضة
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ریاض اطفال السویدى الرسمیة لغات

النوعتاریخ المیالداالســـــمالرقم القومىم

٠١٢٢٤٨٥٩٢٠٠دیرب نجمذكر٢٠١١/٠٧/٠٥٢٦٢٥عبدهللا دمحم جمیل دمحم نصر٦٩٣١١٠٧٠٥١٣٠٤٦٩٩

٠١٢٧٨٥٩٨١٢٤دیرب نجم خلف نادي المعلمینذكر٢٠١١/٠٧/٠٦٢٥٢٥یس سامح السید العایدي المرسي٧٠٣١١٠٧٠٦١٢٠١٨١٢

٠١١٤٦١٧٧٧٠٣ش صالح سالمانثى٢٠١١/٠٧/٠٧٢٤٢٥ملك دمحم متولي دمحم متولي شریف٧١٣١١٠٧٠٧١٣٠٨٧٦٣

٠١٠٩١٩٠٤٤٢١دیرب نجم كفر ابو بريانثى٢٠١١/٠٧/٠٧٢٤٢٥ساندي شادي فاروق عباس٧٢٣١١٠٧٠٧١٣٠٩٨٠٨

٠١٠٦٢٥٧٥٦٥١دیرب نجم خلف المعھد االزھري االبتدائيانثى٢٠١١/٠٧/٠٧٢٤٢٥بتول عمرو دمحم رجب٧٣٣١١٠٧٠٧١٣٠٨٧٤٧

٠١١٥١٩٦٣٩٦٥دیرب نجم بھنیاانثى٢٠١١/٠٧/٠٧٢٤٢٥صابرین جبر محمود عبدالمنعم عبدالسالم٧٤٣١١٠٧٠٧١٣٠٩٩٦٤

٠١١٢١٠٧٠٢٣٨دیرب نجم شارع عوفذكر٢٠١١/٠٧/٠٩٢٢٢٥احمد اسامھ احمد عمر شریف٧٥٣١١٠٧٠٩١٣٠٢٥٣٢

٠١١٥٧٧٨٢٦٨٢دیرب نجم عودة سالمذكر٢٠١١/٠٧/١٠٢١٢٥یاسین احمد السید سالمة رزق٧٦٣١١٠٧١٠١٣٠٥٧١٣

٠١١١٥١٥٥٧١١الھوابرانثى٢٠١١/٠٧/١٠٢١٢٥مني دمحم صبحي علي ابراھیم٧٧٣١١٠٧١٠١٣٠٥٧٠٥

٠١٢٢٣٤٨٦٠٤٥دیرب نجم خلف المعھد الدیني الثانوي بنینذكر٢٠١١/٠٧/١١٢٠٢٥معتز عمرو عماد الدین السید احمد٧٨٣١١٠٧١١١٣٠١٦٩٤

٣٧٦٠٥٣٥دیرب نجم ش مجمع المحاكمذكر٢٠١١/٠٧/١٤١٧٢٥تیم ولید احمد ابو وردة عبداللطیف٧٩٣١١٠٧١٤١٣٠١٢١٤

٠١٠٠١٨٠٠١٠٣٨حي مباركذكر٢٠١١/٠٧/١٤١٧٢٥عمر احمد سمیر حسن عبد العال٨٠٣١١٠٧١٤١٣٠٤٠١٩

٠١١١٤٦١١٠٥٤ابو متناذكر٢٠١١/٠٧/٢٠١١٢٥خالد حماده عبدالمنعم دمحم عبدالعزیز٨١٣١١٠٧٢٠١٣٠٨٧٥٢

٠١٢٢١٩٨٤٢٣٦اكراشانثى٢٠١١/٠٧/٢١١٠٢٥جاسمین احمد خلف احمد٨٢٣١١٠٧٢١٢١٠٥٧٠٥

٠١١٢٤٣٨١٦٨٦ابو عساكرذكر٢٠١١/٠٧/٢٢٩٢٥احمد اسامة دمحم عبدالعال٨٣٣١١٠٧٢٢١٣٠٢٣٣٥

٠١١٤٤٠٠٣٣٥٠طحا المرجذكر٢٠١١/٠٧/٢٢٩٢٥السید دمحم السید المحمدي السویدي٨٤٣١١٠٧٢٢١٣٠٢٢٣٨

٠١٢٨٨٠٣١٢٧٢ش الملك فیصلانثى٢٠١١/٠٧/٢٢٩٢٥علیاء كمال علي دمحم علي البري٨٥٣١١٠٧٢٢١٣٠١٦٤٩

الموجه                    مدير المدرسة      مدير االدارة التعليمية ش.ط                 مدير الروضة
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العنوان بالتفصیل
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ریاض اطفال السویدى الرسمیة لغات

النوعتاریخ المیالداالســـــمالرقم القومىم

٠١٠٠٥٨٧٨٧٧٨طحا المرج دیرب نجمانثى٢٠١١/٠٧/٢٣٨٢٥ندي ابراھیم السید محمود صالح٨٦٣١١٠٧٢٣١٣٠٩٠٠١

٠١٠٦٦٤٩٩٥٥٣دیرب نجم الھوابرذكر٢٠١١/٠٧/٢٣٨٢٥مصطفي محمود فوزي عبداللطیف٨٧٣١١٠٧٢٣١٣٠٦٧٥٤

٠١٠٠٢٢٩١٢٠٢عزبة عامرانثى٢٠١١/٠٧/٢٤٧٢٥ملك تامر دمحم دمحم صالح٨٨٣١١٠٧٢٤١٣٠٢١٨٨

٠١٢٨٥٣٣١٥٢امام مرافق المیاه دیرب نجمانثى٢٠١١/٠٧/٢٧٤٢٥دنا یحیي عبد العزیز دمحم٨٩٣١١٠٧٢٧١٣٠٤١٨٥

٠١١٥٤٤١٨٢٩٣دیرب نجم ش رافتذكر٢٠١١/٠٨/٠١٠٢٥ایاد احمد صالح سلیم الغزاوي٩٠٣١١٠٨٠١١٣١٤٦٧١

٠١٠٠٠٤٨٦٩٧٩الصوینيذكر٢٠١١/٠٨/٠١٠٢٥ایھم فاضل دمحم فاضل دمحم٩١٣١١٠٨٠١١٣١٧١٣١

٠١٠٠١٧١٨٨٥١ش النصر دیرب نجمانثى٢٠١١/٠٨/٠١٠٢٥حبیبة ایھاب دمحم عبد القادر ابراھیم٩٢٣١١٠٨٠١١٣٢٣٤٠٩

٠١٠٠٩٨١٦٦٣٢دیرب نجم قرموط صھبرهذكر٢٠١١/٠٨/٠١٠٢٥ایاد عطیھ جابر عطیھ علي٩٣٣١١٠٨٠١١١٣٢٦٥٧

٠١٢٠٣٢٤٩٨٨٢دبیجذكر٢٠١١/٠٨/٠١٠٢٥عزت مصطفي عبد الفتاح عزت٩٤٣١١٠٨٠١١٣١٧٢٥٥

٠١٠٠٣١٣٣٠٩٤طحا المرجانثى٢٠١١/٠٨/٠١٠٢٥ریناد احمد رشدي دمحم عثمان٩٥٣١١٠٨٠١١٣١٤٧٨٧

٠١٠٠٣١٣٣٠٩٤طحا المرجذكر٢٠١١/٠٨/٠١٠٢٥زیاد احمد رشدي دمحم عثمان٩٦٣١١٠٨٠١١٣١٦٧٩٨

٠١١١١٠٧٢٢٥٣دیرب نجمانثى٢٠١١/٠٨/٠١٠٢٥بسملة ابو الوفا علي ابو الوفا محمود٩٧٣١١٠٨٠١١٣١٤٣٤٥

٠١١٥٤١٤٤٦٩٠مساكن االرشاد دیرب نجمانثى٢٠١١/٠٨/٠٤٢٧١٥مریم دمحم جمعھ دمحم احمد الھواري٩٨٣١١٠٨٠٤١٣٠١٣٨٨

٠١٢٧٠٣٢٦٣٩٩اكوةذكر٢٠١١/٠٨/٠٤٢٧١٥مراد ھاني مصطفي عبد هللا مصطفي٩٩٣١١٠٨٠٤١٣٠٣٥٣٤

٠١٠٢٨٨٩٥٥٨٣شكر هللا ابومتناانثى٢٠١١/٠٨/٠٧٢٤١٥سلمي  احمد السید احمد معوض١٠٠٣١١٠٨٠٧١٣٠٣٤٨٢

٠١٢٢٤٦٣٥٧٧٤ش ابوالعطا دیرب نجمذكر٢٠١١/٠٨/١٠٢١١٥دمحم حمدي دمحم حسب النبي زیدان١٠١٣١١٠٨١٠١٣٠٤٠٧١

٠١١١٢٧٠٥٤١٠دیرب البلدذكر٢٠١١/٠٨/١١٢٠١٥ایاد تامر دمحم احمد البلتاجي١٠٢٣١١٠٨١١١٣٠٤٤٣٦

الموجه                    مدير المدرسة      مدير االدارة التعليمية ش.ط                 مدير الروضة
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العنوان بالتفصیل
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التلیفون
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ریاض اطفال السویدى الرسمیة لغات

النوعتاریخ المیالداالســـــمالرقم القومىم

٠١٠٠٨١٨٨٨٤٨دیرب نجم المناصافورذكر٢٠١١/٠٨/١٤١٧١٥ابراھیم دمحم ابراھیم عبدالنافع١٠٣٣١١٠٨١٤١٣٠٤٢٧٩

٠١٠٦٦٠٨٠٣٢٦دیرب نجم تل القاضيذكر٢٠١١/٠٨/١٤١٧١٥دمحم عمر دمحم احمد سید احمد١٠٤٣١١٠٨١٤١٣٠٤١٣٩

٠١٢٢٥٨٧٩٥٥٧دیرب نجم الجوشنةانثى٢٠١١/٠٨/١٥١٦١٥حنین عبدالھادي احمد صبري احمد١٠٥٣١١٠٨١٥١٤٠٠٢٨٤

٠١٠٢٢٧٠٣٩٢٢الھوابرذكر٢٠١١/٠٨/١٨١٣١٥اسر احمد فوزي عبد اللطیف منصور١٠٦٣١١٠٨١٨١٣٠٧١٧٣

٠١٠٢٠٥٦٣٢٩٧دیرب نجم صفط زریقذكر٢٠١١/٠٨/٢٠١١١٥دمحم طلعت لطفي علي حسین البنا١٠٧٣١١٠٨٢٠١٣١٠٢١٤

٠١١١٣٧٣٢٢٦٨دیرب نجم بھنیاذكر٢٠١١/٠٨/٢٠١١١٥محمود حماده دمحم مرتضي حجاج١٠٨٣١١٠٨٢٠١٣١٣٦٩٨

٠١٠٠٩٩٢٥٢٥٩دیرب نجم ش ٢٣ یولیوذكر٢٠١١/٠٨/٢٠١١١٥احمد ابراھیم عیسي ابراھیم فرج١٠٩٣١١٠٨٢٠١٣١٠١٩٢

٠١٠١٨٠٨٢٧٩٣صفط زریقذكر٢٠١١/٠٨/٢٣٨١٥رامي حمادة السید عبدالحمید احمد١١٠٣١١٠٨٢٣١٣٠٢٩١٧

٠١٢٢٤٧٦٠٧٦٠ش النصرذكر٢٠١١/٠٨/٢٥٦١٥كیرلس عاطف فوزي عبده عطیھ١١١٣١١٠٨٢٥١٣٠٤٠٥٣

٠١٢١٢٣٠١٤٥بجوار السجل المدنيانثى٢٠١١/٠٨/٢٨٣١٥نسمة ابراھیم دمحم السید١١٢٣١١٠٨٢٨١٣٠٣٧٤٤

٠١٢١٢٣٠٠١٤٥بجوار السجلانثى٢٠١١/٠٨/٢٨٣١٥بسمة ابراھیم دمحم السید١١٣٣١١٠٨٢٨١٣٠٣٧٨٧

٠١٠١١٨٢٤٦٧٧ش لطفي الدسوقيذكر٢٠١١/٠٨/٣٠١١٥دمحم احمد دمحم فتحي حسن ابراھیم١١٤٣١١٠٨٣٠٨٨٠٠٥٩١

٠١٠٠١١٥١٤٦٣قرموط صھبره دیرب نجمذكر٢٠١١/٠٩/٠١٠١٥مازن ولید عطیھ متولي نصر١١٥٣١١٠٩٠١١٣٣٣٠٣٦

٠١٠٢١٦٢٠٩٠٠عزبھ الغزاوي دیرب نجمانثى٢٠١١/٠٩/٠١٠١٥نادیة دمحم احمد دمحم سلیمان١١٦٣١١٠٩٠١١٣٢٩٦٢٤

٠١٢٠١٣١٤٤٣٠اللباانثى٢٠١١/٠٩/٠١٠١٥رقیة رضا عبدالستار دمحم حموده١١٧٣١١٠٩٠١١٣٣٦٧٤٤

٠١١١٨١٨٣٤٠٣ابو عساكر دیرب نجمذكر٢٠١١/٠٩/٠١٠١٥ادھم تامر عبدالعظیم حنفي جبر١١٨٣١١٠٩٠١١٣٣٣٤٣٥

٠١٢٨٩٢٥٨٥٨٩ش المستوصف دیرب نجمانثى٢٠١١/٠٩/٠١٠١٥رودینا احمد عبد العزیز زكي علي شرف١١٩٣١١٠٩٠١١٣٢٩٦٠٨
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التلیفون

إدارة دیرب نجم التعلیمیة
ریاض اطفال السویدى الرسمیة لغات

النوعتاریخ المیالداالســـــمالرقم القومىم

٠١٢٠٥٧٤٨٥٥٦دیرب نجم اول ش السوق الجدیدذكر٢٠١١/٠٩/٠١٠١٥ایاد رضا السید ابراھیم السید١٢٠٣١١٠٩٠١١٣٣٠٤٥٢

٠١٢٧٤٥٥٤٣٥٢كفر الباشاذكر٢٠١١/٠٩/٠١٠١٥بافلي مینا سعد زخاري صالح١٢١٣١١٠٩٠١١٣٠٨٤٧٣

٠١١٤٧٧٤١٠٩٠صفط زریقانثى٢٠١١/٠٩/٠١٠١٥فرح احمد ھالل حافظ ھالل١٢٢٣١١٠٩٠١١٣٣١٥٦٤

٠١٢٨١٢١٤٩٧٩دیرب نجم عزبة عمرانانثى٢٠١١/٠٩/٠٢٢٩٠٥ریماس احمد رمضان حامد عبدالقادر١٢٣٣١١٠٩٠٢١٣٠٠٠٤٧

٠١٠٦١٧٠٨٢٨٤صافورذكر٢٠١١/٠٩/٠٣٢٨٠٥السید دمحم السید دمحم حسن١٢٤٣١١٠٩٠٣١٣٠٥٣١٤

٠١٢٧٨٢٢٢٢٦٥دیرب نجم القوصلةذكر٢٠١١/٠٩/٠٤٢٧٠٥عبدالمنعم احمد عبدالمنعم عبدالمنصف١٢٥٣١١٠٩٠٤١٣٠٤٣٥٩

٠١١١٨٩٠٢٥٤٨خلف المیكنة الزراعیةذكر٢٠١١/٠٩/٠٥٢٦٠٥یوسف دمحم عبد الغني جمعة ابراھیم١٢٦٣١١٠٩٠٥١٣٠٦١٣٩

٠١٠٠٧٠٧٤٨٤٨دیرب نجم العصایدانثى٢٠١١/٠٩/٠٧٢٤٠٥رغد دمحم دمحم ابراھیم حسن ناصف١٢٧٣١١٠٩٠٧٢١٠٦٦٤٤

٠١٢٨٠٨٨٨٢٥٩دیرب نجم ش دمحم متوليانثى٢٠١١/٠٩/٠٧٢٤٠٥ھبھ عبداللطیف نبیل عبداللطیف١٢٨٣١١٠٩٠٧١٣٠٣٣٤٩

٠١٢٨٠٨٨٨٢٥٩دیرب نجم ش دمحم متوليانثى٢٠١١/٠٩/٠٧٢٤٠٥ھنا عبداللطیف نبیل عبداللطیف١٢٩٣١١٠٩٠٧١٣٠٣٣٦٥

٠١١٤٦١٠٧٨١٩دیرب نجم ش التعاون الزراعيانثى٢٠١١/٠٩/٠٩٢٢٠٥نورھان دمحم احمد حسن الھجرسي١٣٠٣١١٠٩٠٩١٣١٣٩٤٤

٠١٢٢٨٠٠٦٥٢٧ش النصرانثى٢٠١١/٠٩/٠٩٢٢٠٥فریدة احمد صفوت احمد البالط١٣١٣١١٠٩٠٩١٣١١٩٢٥

٠١٢٢٥٣٤٤٥٣٩منشاة قاسمذكر٢٠١١/٠٩/٠٩٢٢٠٥نصر ھشام راشد محي الدین نصر١٣٢٣١١٠٩٠٩١٣٠٧٧٣١

٠١١٢٨٣٨٧٨٨٨دیرب البلدانثى٢٠١١/٠٩/١٢١٩٠٥ناني دمحم علي ابو وردة دمحم علي١٣٣٣١١٠٩١٢١٣٠٥٩٤١

٠١٢٧٤٠٤٥٤٤٠خلف مدرسة التجارةانثى٢٠١١/٠٩/١٤١٧٠٥سلمي ایھاب عزت حسن دمحم١٣٤٣١١٠٩١٤١٣٠٥٦٨٩

٠١٠٦٥٨٨٢٢٥٨عزبة عمران دیرب نجمانثى٢٠١١/٠٩/١٥١٦٠٥صبا شریف سمیر یوسف مصطفي موسي١٣٥٣١١٠٩١٥١٣٠٩٥٦٩

٠١٢٢٤٩٦٤٩٠١ش عثمان بن عفان دیرب نجمانثى٢٠١١/٠٩/١٥١٦٠٥رشا ایھاب عبد الرؤوف عبد الخالق١٣٦٣١١٠٩١٥١٣٠٩٥٤٢

الموجه                    مدير المدرسة      مدير االدارة التعليمية ش.ط                 مدير الروضة
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صفحة رقم - ٩ -

٢٠١٦-٢٠١٧
السن فى 
سنةشھریوم

٢٠١٦/١٠/٠١



العنوان بالتفصیل

مدیریة التربیة والتعلیم بالشرقیة

التلیفون

إدارة دیرب نجم التعلیمیة
ریاض اطفال السویدى الرسمیة لغات

النوعتاریخ المیالداالســـــمالرقم القومىم

٠١٢٨٥٦١٤٤٨٥العطارینذكر٢٠١١/٠٩/٢٠١١٠٥دمحم احمد دمحم عبدالرحیم عامر١٣٧٣١١٠٩٢٠١٣١١٤٩٧

٠١١١٥٩٠٠٢٢١جمیزة بني عمروانثى٢٠١١/٠٩/٢١١٠٠٥ھنا عمرو دمحم عبد الموجود ابوالعنین١٣٨٣١١٠٩٢١١٣٠٤٥٠٢

٠١١٥٢٨٤٤٨٩١المستشفي المركزيانثى٢٠١١/٠٩/٢١١٠٠٥نور دمحم عطا مجاھد ابراھیم١٣٩٣١١٠٩٢١٨٨٠١٠٤٨

٠١١٤٧٥٧٧٢٥ش السوق الجدیدانثى٢٠١١/٠٩/٢٢٩٠٥ریناد عماد علي سید احمد١٤٠٣١١٠٩٢٢١٣٠١٨٨٩

٠١١٤٥٢٥٤١٣٢ش مجمع المحاكمذكر٢٠١١/٠٩/٢٢٩٠٥ایاد دمحم حسني دمحم توفیق١٤١٣١١٠٩٢٢١٣٠٢٥٣٢

٠١٠٢٦٢٣٠٣٣١دیرب نجم العطارینذكر٢٠١١/٠٩/٢٤٧٠٥مروان جمیل ابراھیم متولي ابراھیم١٤٢٣١١٠٩٢٤١٣٠٣٩٣٤

٠١٠٠٩١١٦٨١١صافور دیرب نجمذكر٢٠١١/٠٩/٢٥٦٠٥كریم تامر دمحم دمحم علي١٤٣٣١١٠٩٢٥١٣٠٤٠٩٢

٠١٠٠١٧٥٦٨٠١برج الطاھر امام موقف الزقازیق دیرب نجمانثى٢٠١١/٠٩/٢٥٦٠٥میرال دمحم ابو العز عبدالعزیز١٤٤٣١١٠٩٢٥١٣٠٣٧٦٢

٠١١١٥٠١١٧٢٤دیرب نجم خلف استراحة مجلس المدینةذكر٢٠١١/٠٩/٢٥٦٠٥یوسف دمحم دمحم عبدالمقصود١٤٥٣١١٠٩٢٥١٣٠٣٩٥٩

٠١١١٨٠٩٧١٢٣فرغانذكر٢٠١١/٠٩/٢٥٦٠٥یوسف ولید شعبان مصطفي١٤٦٣١١٠٩٢٥١٣٠٨٥٥١

٠١١١٤٧٥٠٤٧٩دیرب نجم ش المرورانثى٢٠١١/٠٩/٢٦٥٠٥ھنا شكري محمود احمد البري١٤٧٣١١٠٩٢٦١٣٠٤٣٤١

٠١٢٨٥١٤٠٦٩٢صفط زریقذكر٢٠١١/٠٩/٣٠١٠٥ادم احمد عبدالعال غریب عبدالعال١٤٨٣١١٠٩٣٠١٣٠٠٤١٧

٠١١١٢٤٢٦٠٠٦دیرب نجم بھنیاانثى٢٠١١/٠٩/٣٠١٠٥جنا السید عثمان عبدالرازق عبدالمجید١٤٩٣١١٠٩٣٠١٣٠٢١٤٢

٠١٠١١١٥٠٠٥٨ش المسجد الكبیرانثى٢٠١١/٠٩/٣٠١٠٥تقي عبد المنعم عبد هللا عبد المنعم١٥٠٣١١٠٩٣٠١٣١٠٤٠٤

٠١٠٩٨٠٥٥٥٩٦دیرب السوقذكر٢٠١١/١٠/٠١٠٠٥محمود فھیم علي عباس النجار١٥١٣١١١٠٠١١٣٤٠٨١٢

٠١٢٧٦٧٠٤٣٦٠دیرب نجم ش العزونيانثى٢٠١١/١٠/٠١٠٠٥ھدي امیر السید حسن عبدالمجید١٥٢٣١١١٠٠١١٣٣٧٧٨١

٠٥٥دیرب نجم عزبة عمرانانثى٢٠١١/١٠/٠١٠٠٥ملك دمحم ابر اھیم متولي١٥٣٣١١١٠٠١١٣٠٢٤٨١

الموجه                    مدير المدرسة      مدير االدارة التعليمية ش.ط                 مدير الروضة
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٢٠١٦-٢٠١٧
السن فى 
سنةشھریوم
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العنوان بالتفصیل

مدیریة التربیة والتعلیم بالشرقیة

التلیفون

إدارة دیرب نجم التعلیمیة
ریاض اطفال السویدى الرسمیة لغات

النوعتاریخ المیالداالســـــمالرقم القومىم

٠١١٢٠٣٨٩٦٩٥دیرب نجم بھنیاذكر٢٠١١/١٠/٠١٠٠٥یوسف دمحم شعبان ودید سلیم١٥٤٣١١١٠٠١١٣٤١٠٥٣

٠١١٠٠٧٢٥٢٨١ش التامین الصحيذكر٢٠١١/١٠/٠١٠٠٥یوسف حسام فایز سعد السید١٥٥٣١١١٠٠١١٣٠٦٤٩٥

٠١٢٠٠٧٧٨٤٨٤صفط زریق دیرب نجمذكر٢٠١١/١٠/١٠٢١١١٤مصطفي دمحم ھالل احمد ھالل١٥٦٣١١١٠١٠١٣٠٨٢٩٢

٠١٠٠٧٥٤٥٣٠١العطارینانثى٢٠١١/١٠/١٠٢١١١٤رھف ابراھیم حسیني ابراھیم خلیل١٥٧٣١١١٠١٠١٣٠٥٦٢٥

٠١١٤٤٣٩٩٣٦٥دیرب نجم ش المعداوي من ش النصرذكر٢٠١١/١٠/١٠٢١١١٤احمد خلیفة عبدهللا خلیفة١٥٨٣١١١٠١٠١٣٠١٧٥١

٠١٢٠١٠٥٢٣٩٨ش الملك فیصلانثى٢٠١١/١٠/١١٢٠١١٤فاطمة تامر عبد العال محروس خلیل المصري١٥٩٣١١١٠١١٣٤٠٠٤٠٢

٠١٠٠٦١٧٦٠٥٧مساكن ارض السوق دیرب نجمانثى٢٠١١/١٠/١٢١٩١١٤ھنا اسامة صابر السید مصطفي١٦٠٣١١١٠١٢١٣٠٠٥٦٥

٠١٠٩٦٨٧٧٨٤١عزبة المنوفي شنبارة منقالذكر٢٠١١/١٠/١٣١٨١١٤دمحم مصطفي فاروق ابو المعاطي١٦١٣١١١٠١٣١٣٠١٩٧٧

٠١٢٨١٦٩٩٤٢٩دیرب نجم ش الدلتاانثى٢٠١١/١٠/١٣١٨١١٤ملك دمحم حسین احمد حسن١٦٢٣١١١٠١٣١٣٠٠٤٢٣

٠١٠٠٠٧٣٨٤٥٩كفر الجنیديذكر٢٠١١/١٠/١٣١٨١١٤دمحماحمد عبد المطلب عبد السالم احمد١٦٣٣١١١٠١٣١٣٠١٨٩٦

٠١١٤٧٥٢٢٩٢٧دیرب البلدذكر٢٠١١/١٠/١٥١٦١١٤السید عبدالحمید السید دمحم مرسي١٦٤٣١١١٠١٥١٣٠٨٨١١

٣٧٧٠٦٦٢دیرب نجم برج ابو الحنفيذكر٢٠١١/١٠/١٧١٤١١٤احمد عبد الفتاح احمد عبد اللطیف١٦٥٣١١١٠١٧١٣٠٢٠٩٧

٣٧٧٠٦٦٢دیرب نجم برج ابوالحنفيذكر٢٠١١/١٠/١٧١٤١١٤محمود عبد الفتاح احمد عبد اللطیف١٦٦٣١١١٠١٧١٣٠٢١١٩

٠١٠٠٤٨٩٦٨٠٤دیرب نجم- المناصافورانثى٢٠١١/١٠/٢٠١١١١٤وسام سمیر صابر محمود عبدالواحد١٦٧٣١١١٠٢٠١٣١٠٧٢٣

٠١٢٠٦٩٩٧٨٩٤صفط زریقانثى٢٠١١/١٠/٢٠١١١١٤لجین ھاني احمد خلیل عوض خلیل١٦٨٣١١١٠٢٠١٣٠٣٥٠٦

٠١٢٧٣٢٣٦٦٣٣الصوینيذكر٢٠١١/١٠/٢٠١١١١٤دمحم یاسر ماھر عمر الصاوي١٦٩٣١١١٠٢٠١٣١٢٢٩٧

٠١١٤٠٣٥٩٧٣٥عزبة عمران دیرب نجمذكر٢٠١١/١٠/٢٥٦١١٤عمر دمحم فوزي دمحم المرصفي١٧٠٣١١١٠٢٥١٣٠٥٦٧٤

الموجه                    مدير المدرسة      مدير االدارة التعليمية ش.ط                 مدير الروضة
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٢٠١٦-٢٠١٧
السن فى 
سنةشھریوم
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العنوان بالتفصیل

مدیریة التربیة والتعلیم بالشرقیة

التلیفون

إدارة دیرب نجم التعلیمیة
ریاض اطفال السویدى الرسمیة لغات

النوعتاریخ المیالداالســـــمالرقم القومىم

٠١١١٨٠٨١١٥٥ابومتناذكر٢٠١١/١٠/٢٧٤١١٤محمود خالد محمود عبد الھادي عبد الحافظ١٧١٣١١١٠٢٧١٣٠٢٢٥٦

٠١٢٠٥٠٨٠٠٩٨طحا المرجذكر٢٠١١/١٠/٢٩٢١١٤ادھم مصطفي سید احمد مصطفي شتیوي١٧٢٣١١١٠٢٩١٣٠١٧٥٢

٠١٢٢٩٧٩٩٩٠٨دیرب نجم مستشفي الزھراءذكر٢٠١١/١٠/٣٠١١١٤معاذ دمحم احمد فتحي یوسف١٧٣٣١١١٠٣٠١٣٠١٧٩٩

٠١١١٨٤٧٤٧٦٧دیرب نجم ش السنترال الجدیدانثى٢٠١١/١١/٠١٠١١٤الین وفیق السید عبدالباسط خضري١٧٤٣١١١١٠١١٣١٣٧٨١

٠١١٤٨٣٥٧٥٥١منشاة صھبرهذكر٢٠١١/١١/٠٨٢٣١٠٤عمر ایمن مامون دمحم علي١٧٥٣١١١١٠٨٨٨٠٠٤٩٩

٠١٠٠١٠٨٨٥٠٩ش السوق الجدید دیرب نجمذكر٢٠١١/١١/١١٢٠١٠٤كمال دمحم كمال حلمي اسماعیل١٧٦٣١١١١١١١٣٠٥٧٥١

٠١٠٦٣٣٩٥٩٣ش سیناء دیرب نجمانثى٢٠١١/١١/١١٢٠١٠٤ندي دمحم ابوورده عبد الوھاب عطیھ١٧٧٣١١١١١١١٣٠٤١٤٣

٠١١١٦٠٤٩٥٤٩دیرب نجم دبیجانثى٢٠١١/١١/١١٢٠١٠٤ھنا عبداللطیف الصاوي السید مصطفي١٧٨٣١١١١١١١٣٢٤٩٦٩

٠١١٤٥٢٤٨٣٠٧اكراشانثى٢٠١١/١١/١١٢٠١٠٤ملك علیوه سید احمد دمحم سید احمد النجار١٧٩٣١١١١١١١٣٢٥٢٤٨

٠١٠٢٢٣٧٢٢٥٢دیرب نجمذكر٢٠١١/١١/١١٢٠١٠٤احمد ولید ابو وردة ابو الھدي١٨٠٣١١١١١١١٣٠٥٧٧٨

٠١٠١٠٤٠٩٩١٢دیرب نجم اللباذكر٢٠١١/١١/١١٢٠١٠٤حمزة حسام جابر دمحم١٨١٣١١١١١١١٣٣٩١٧٦

٠١١١٥٦٦٨١٦الللباذكر٢٠١١/١١/١١٢٠١٠٤دمحم ابراھیم اسماعیل ابراھیم علي١٨٢٣١١١١١١١٣٠٥٨١٦

٠١٠٠٣٧٢٨٠٣٩دیرب نجم ش النصرذكر٢٠١١/١١/١١٢٠١٠٤عبدالرحمن دمحم زین العابدین دمحم احمد١٨٣٣١١١١١١١٣٢٥٣٣٧

٠٥٥٣٧٦٠٨١٤دیرب نجم ش المستوصفانثى٢٠١١/١١/١١٢٠١٠٤حلیمة المعتصم ماجد هللا محمود ادریس١٨٤٣١١١١١١١٣٢٠٧٤٢

٠١١٢٦٢٣٩٠٣٥دیرب نجم ش الملك بجوار التامین الصحيذكر٢٠١١/١١/١١٢٠١٠٤ایاد ولید علي دمحم علي البري١٨٥٣١١١١١١١٣٢٥٤٣٤

٠١٢١٠٠٩٩٥٩٩دیرب نجم المجففانثى٢٠١١/١١/١١٢٠١٠٤جني محمود دمحم علي ابراھیم سالم١٨٦٣١١١١١١١٣٢٤٢٨٤

٠١٢٧٠٩٦٦٤٨٣بھنیاذكر٢٠١١/١١/١١٢٠١٠٤محمود تامر محمود فتحي سلیم١٨٧٣١١١١١١١٣٢٧٩٧٦
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العنوان بالتفصیل
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التلیفون

إدارة دیرب نجم التعلیمیة
ریاض اطفال السویدى الرسمیة لغات

النوعتاریخ المیالداالســـــمالرقم القومىم

٠١١٤٠٠٣٠٤٩٨دیرب نجم بجوار البنك االئتمان الزراعيانثى٢٠١١/١١/١١٢٠١٠٤رودینا عبدالمنعم اسامة دمحم عبدالمنعم١٨٨٣١١١١١١١٣٢٢٠٤٤

٠١١٢٨٩٥٥٥٤٨قرموط صھبرهذكر٢٠١١/١١/١١٢٠١٠٤مصطفي كامل دمحم عبد هللا ابراھیم١٨٩٣١١١١١١١٣٢٨٤٧٦

٠١٢٨١٨١٧١٠٧ش الملك فیصل اول طریق االبراھیمیةذكر٢٠١١/١١/١١٢٠١٠٤عمر عصام احمد عباس السید١٩٠٣١١١١١١١٣٢٥٢٩٩

٠١١١٧٣٠٦٩٤٤شمبارة منقالانثى٢٠١١/١١/١٢١٩١٠٤جنة سید حسن حسن الزاكي١٩١٣١١١١١٢٠١٠٦١٨٤

٠١١٤٧٢٠٦٠٩٨ش المرورذكر٢٠١١/١١/١٤١٧١٠٤عمر دمحم عبد هللا نور الھاشمي١٩٢٣١١١١١٤١٣٠٢٩٣٥

٠١٠٠١٢٥٥٩٠٧الجواشنةذكر٢٠١١/١١/١٤١٧١٠٤دمحم مرسي عبد هللا مرسي عبد النبي١٩٣٣١١١١١٤١٣٠٢٩٩٤

٠١٢٢٣٧٧١٦٠٧بجوار مسجد ابو العزانثى٢٠١١/١١/١٥١٦١٠٤نسرین دمحم ابراھیم عبد الكریم١٩٤٣١١١١١٥١٣٠٦٣٨٦

٠١٢٠٠١١٣٥١١الھوابرذكر٢٠١١/١١/١٦١٥١٠٤زیاد سامح حسن عبد هللا بدوي١٩٥٣١١١١١٦١٣٠٢٦٥٦

٠١١٤١٥٥٠١٣٧دیرب نجم خلف مدرسة التجارة بنینذكر٢٠١١/١١/١٨١٣١٠٤مروان محمود دمحم حسن١٩٦٣١١١١١٨١٣٠٢٣٧٧

٠١٢١٠٠٩٩٥٩٩دیرب نجم المجففذكر٢٠١١/١١/١٨١٣١٠٤احمد علي دمحم علي ابراھیم١٩٧٣١١١١١٨١٣٠٢٤١٥

٠١٠٠٣٢٤٦٩٧٣دیرب نجم ش الدلتا متفرع من ٦ اكتوبرذكر٢٠١١/١١/١٩١٢١٠٤یوسف عبده سمیر عبدالرحمن١٩٨٣١١١١١٩١٣٠٢٢٣٥

٠١١١٥٠٥٠٠٧١خلف باتا ش النصرذكر٢٠١١/١١/٢٠١١١٠٤عبد الرحمن احمد عبد الرحمن احمد عفیفي١٩٩٣١١١١٢٠١٣٠٩٦١٦

٠١١٢٨٦٧٩٧٥ش الخلودذكر٢٠١١/١١/٢٢٩١٠٤احمد دمحم احمد بدران٢٠٠٣١١١١٢٢١٣٠١٤٣٣

٠١٠٦٨٦٩١٨٩٥دیرب نجم قرموط صھبرهانثى٢٠١١/١١/٢٥٦١٠٤رقیھ  ولید طارق عمر بدیر٢٠١٣١١١١٢٥١٣٠٢٦٦٣

٠١٠٩٠٦٠٨٠٦٠ابو متنا قرموط صھبرهذكر٢٠١١/١١/٢٥٦١٠٤دمحم السید احمد بدر علي بدر٢٠٢٣١١١١٢٥١٣٠٢٠٧٨

٠١٢٠٣٦٦٩٣١٤ش ھارون الرشیدانثى٢٠١١/١١/٢٧٤١٠٤اروي عطیھ منصور دمحم منصور٢٠٣٣١١١١٢٧١٣٠١٠٨٦

٠١٢٧٢٦٦١٣٠٣حي مبارك ش النادي الریاضي دیرب نجمذكر٢٠١١/١١/٢٨٣١٠٤عمر احمد عبد الحي عطوه سید احمد٢٠٤٣١١١١٢٨١٣٠٣٤٩٤
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العنوان بالتفصیل
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النوعتاریخ المیالداالســـــمالرقم القومىم

٠١٢٢٦٤٩٤٧٧١دیرب نجم بجوار معھد الفتیاتذكر٢٠١١/١١/٢٩٢١٠٤بیتر موریس نجیب میخائیل٢٠٥٣١١١١٢٩١٣٠٠٥١٥

٠١٠٦١٤٠١٠٠٠خلف مجلس المدینةانثى٢٠١١/١١/٣٠١١٠٤رقیة احمد سلیم عبدهللا صالح٢٠٦٣١١١١٣٠١٣٠٠٣٢٢

٠١٢٢١٣٣٩٧٦٧دریب نجم  ش السوق الجدیدذكر٢٠١١/١٢/٠١٠١٠٤احمد مصطفي یسري مصطفي ابو العینین٢٠٧٣١١١٢٠١١٣٠٢٩٧٢

٠١٢٨٤٨٠٤٦٤١دیرب نجم القطایعانثى٢٠١١/١٢/٠١٠١٠٤ریام احمد دمحم عبدالحافظ عطوة٢٠٨٣١١١٢٠١١٣٠١٧٠٤

٠١٢٠٦٠٦٨٧١٦دیرب نجم طحا المرجذكر٢٠١١/١٢/٠١٠١٠٤البراء دمحم طاھر محمود عبدالعزیز٢٠٩٣١١١٢٠١١٢٠٠٥٣٣

٠١٠٢٢٩٢٢٨٠٨الجواشنةانثى٢٠١١/١٢/٠١٠١٠٤اسما صالح عبد الجید عبد الحافظ دمحم٢١٠٣١١١٢٠١١٢٠٤٧٠٩

٠١١٢٤٩٧٩٩٧٣دیرب البلدانثى٢٠١١/١٢/٠٢٢٩٩٤مریم ایمن شوقي عبد الرازق عطیھ٢١١٣١١١٢٠٢١٣٠١٨٨٥

٠١٢٧٦٦٨٧٠٢٨ش المعھد الدیني الثانويذكر٢٠١١/١٢/٠٤٢٧٩٤مروان دمحم حمدي احمد عبد ربھ٢١٢٣١١١٢٠٤١٣٠٢٥٧٨

٠١٢٢٨٧٠٠٧٠٦دیرب نجم خلف مدرسة الزھراءانثى٢٠١١/١٢/٠٥٢٦٩٤اسیل شریف دمحم محمود شریف٢١٣٣١١١٢٠٥١٣٠٣٥٦٤

٠١١٥٥٧٨١٠٨٤ش النصر منشاة صھبره دیرب نجمذكر٢٠١١/١٢/٠٦٢٥٩٤احمد عالء جوده حسانین عمر٢١٤٣١١١٢٠٦١٣٠٢٣٥٣

٠١٠٠٠٩٤٦٤٥٨دیرب نجم ش التدریب المھنيانثى٢٠١١/١٢/٠٦٢٥٩٤جني دمحم احمد دمحم احمد٢١٥٣١١١٢٠٦١٣٠٢٥٢٣

٠١٢٢٥٢٧٣٦٦٨ش النصر دیرب نجمذكر٢٠١١/١٢/٠٧٢٤٩٤دمحم حسین فوزي دمحم احمد رافع٢١٦٣١١١٢٠٧٠٢٠٤٥٧٧

٠١١٥٥١٠١٢١٥القطایعذكر٢٠١١/١٢/١٠٢١٩٤آمر دمحم عزت عبد الرازق٢١٧٣١١١٢١٠١٣٠٦٢٩٢

٠١٢٢٤٠٥٥٩٣٠دیرب نجمانثى٢٠١١/١٢/١٢١٩٩٤رودینا دمحم یحیي دمحم عبدهللا٢١٨٣١١١٢١٢١٣٠٨٣٦٤

٠١٢٨٠١١٦٣٨٥برمكیمذكر٢٠١١/١٢/١٢١٩٩٤ایاد احمد مرعي دمحم فرحات٢١٩٣١١١٢١٢١٣٠٨٠٣٨

٠١١١٣٠٤٣٢٣٩دیرب نجم ش ابو الحنفيذكر٢٠١١/١٢/١٢١٩٩٤دمحم احمد زكي عبدهللا زكي٢٢٠٣١١١٢١٢١٣٠٧٣٩٢

٠١٠٠٩٢٥٦٧٥٩كرادیسذكر٢٠١١/١٢/١٢١٩٩٤مازن عمرو احمد امین٢٢١٣١١١٢١٢١٣٠٨٠٥٤
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٠١١١٨٩١٨٤٦٠دیرب نجم ش المعھد الدینيانثى٢٠١١/١٢/١٢١٩٩٤محمود احمد السعید السید صالح٢٢٢٣١١١٢١٢١٣٠٧٢٢٢

٠١١١١٢٦١٤٢١المیساانثى٢٠١١/١٢/١٧١٤٩٤دالیا دمحم حسن عبدالوھاب بنداري٢٢٣٣١١١٢١٧١٣٠١٠٨٥

٠١٠٩٧٠٢٨٧٦٦قاویشھانثى٢٠١١/١٢/١٧١٤٩٤ریتاج تامر ھالل عبد اللطیف عبد هللا٢٢٤٣١١١٢١٧١٣٠٤٤٨٣

٠١٢٢٣٤٣٥٣١١دیرب نجم صفط زریقذكر٢٠١١/١٢/١٩١٢٩٤احمد دمحم متولي متولي علي٢٢٥٣١١١٢١٩١٣٠١٨١٢

٠١٠٩٨٥٤٥٧٦٧دیرب نجم الھوابرانثى٢٠١١/١٢/٢٠١١٩٤بسنت رضا عبدالعزیز عطیة عبدالجواد٢٢٦٣١١١٢٢٠١٣٠٩٨٨٤

٠١١٤٧٠٢٧٣٠٦كفر الجنیديذكر٢٠١١/١٢/٢١١٠٩٤محمود احمد حسن نشأت مصطفي برعي٢٢٧٣١١١٢٢١١٣٠٢٦٩١

٠١٢٨٦٠٩٠٤٨٦خلف موقف صافورانثى٢٠١١/١٢/٢١١٠٩٤ریتال دمحم صالح دمحم سلیم شریف٢٢٨٣١١١٢٢١١٣٠٢٢٢٥

٠١٠٠٨٠١٢٤٧١الھوابرذكر٢٠١١/١٢/٢١١٠٩٤دمحم سمیر معروف عبد المقصود٢٢٩٣١١١٢٢١١٣٠٢٧٥٦

٠١٢٢٩٩٩٢٦٧٨ش النصر برج االیمانذكر٢٠١١/١٢/٢٢٩٩٤ادھم محمود جمال الدین علي الحالج٢٣٠٣١١١٢٢٢١٣٠٢٤٧٩

٠١٢٧٨٧٣٨٥٤٢ابو متناانثى٢٠١١/١٢/٢٢٩٩٤جني السید عبدالغني طلبھ٢٣١٣١١١٢٢٢١٣٠١٤٨٧

٠١٠٠٨٤٢٤٥٣عزبة عامرذكر٢٠١١/١٢/٢٣٨٩٤حسین یاسر دمحم دمحم صالح٢٣٢٣١١١٢٢٣١٣٠١١٥٢

٠١٢٢١٠٢٩٥٦٨خلف استراحة مجلس المدینة دیرب نجمذكر٢٠١١/١٢/٢٤٧٩٤مھند عاكف احمد دمحم احمد٢٣٣٣١١١٢٢٤١٣٠٤٦١٣

٠١٠١١٠٥٥٤٨٣٢دیرب نجمذكر٢٠١١/١٢/٢٤٧٩٤عمر احمد السید سعد احمد نجم٢٣٤٣١١١٢٢٤١٢٠٢٤٩٧

٠١٢٢٠٧٤٥٩٠٢دیرب نجم الشوبك اكراشذكر٢٠١١/١٢/٢٥٦٩٤دمحم حافظ دمحم حافظ ابراھیم٢٣٥٣١١١٢٢٥١٣٠١٧٧٩

٠١٢٢٢٨٥٨٢٦٤دیرب نجم ش النصرانثى٢٠١١/١٢/٢٥٦٩٤ساندي سامح سمیر نجیب برسوم٢٣٦٣١١١٢٢٥١٣٠١٨٦٨

٠١٠٩٢٨٢٠٠٣٩دیرب نجم خلف معھد الفتیاتذكر٢٠١١/١٢/٢٥٦٩٤حازم دمحم یاسین دمحم٢٣٧٣١١١٢٢٥١٣٠١٦٥٥

٠١٢٢٥٢١٩١٥٤الھوابرذكر٢٠١١/١٢/٢٧٤٩٤دمحم رضا حسن حسن سلیمان٢٣٨٣١١١٢٢٧١٣٠٠٥٥٨

الموجه                    مدير المدرسة      مدير االدارة التعليمية ش.ط                 مدير الروضة
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صفحة رقم - ١٥ -

٢٠١٦-٢٠١٧
السن فى 
سنةشھریوم

٢٠١٦/١٠/٠١



العنوان بالتفصیل

مدیریة التربیة والتعلیم بالشرقیة

التلیفون

إدارة دیرب نجم التعلیمیة
ریاض اطفال السویدى الرسمیة لغات

النوعتاریخ المیالداالســـــمالرقم القومىم

٠١٠٩٩٩١٢٢١٧دیرب نجم ش الھیثم امام مركز دبیجذكر٢٠١١/١٢/٢٧٤٩٤مالك احمد حسین احمد ملیجي٢٣٩٣١١١٢٢٧١٣٠٠٤٩٣

٠١٢٧٧٠١٨٣٤ش احمد طنطاوي دیرب نجمذكر٢٠١٢/٠١/٠١٠٩٤ابراھیم السید عبد الرحیم احمد العراقي٢٤٠٣١٢٠١٠١١٣٣٨٩٥٣

الموجه                    مدير المدرسة      مدير االدارة التعليمية ش.ط                 مدير الروضة
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