
االحمر البحر محافظة (1) بالغردقة اليابانية المصرية

 الوالد اسم الطفل اسم

ابوزيد رفاعي عبدالعزيز عبدالمنعمابوزيد رفاعي عبدالعزيز عبدالمنعم ملك

 أحمد الرازق عبد حمد أحمد الرازق عبد حمد أحمد

 سيفين ملقى شوقى ناجح سيفين ملقى شوقى ناجح مينا

عفيفي العطا ابو مجدى احمد عفيفى العطا ابو مجدى احمد

زقم نعيم ايليا مرقسميري

 النور عبد برتوس وجيه شادى برتوس وجيه شادى جورج

عيسى محمد احمد محمود محمدعمر

البريمى احمد ابراهيم محمد البريمي ابراهيم محمد هنا

محمد محمد محمد مصطفىمحمد محمد مصطفى معتز

مرزوق محمود على محمدعلياء

محمد عبدالرحيم محمد وليدعبدالرحيم محمد وليد عبدالرحيم

حسين على احمد سيف حسين على احمد سيف

حسان داوود حسان الزهراء فاطمةعلى محمد أيمن جودي

احمد حسين على احمدحسين على احمد سيف

محمد على حسن حمادهعلى حسن حماده جنى

أحمد حماده أسعد محمدأحمد حماده أسعد محمد جنى

الموجود عبد محمد فوزى أحمدمحمد فوزى أحمد عمر

على عليوه المحمدى ايهابعلى عليوه المحمدى ايهاب يوسف

مبروك المجيد عبد المنعم عبد وليدالمنعم عبد المنعم عبد وليد ادم

خطاب حسن نبيل محمدخطاب نبيل محمد ريماس

محمد احمد صفوت محمداحمد صفوت محمد مالك

عبادة حسن محمود طارقعبادة حسن محمود طارق

ميخائيل جورجي عزت باسمبوال

مصطفى محمد المتعال عبد مصطفىسجي

محمد حسن احمد محمد حسن احمد محمد عمر

ابراهيم حسين حفنى محمدحسين حفنى محمد فريده 

محمد عليمى طلعت محمددارين

عمر السيد صابر أحمدالسيد صابر أحمد جودي

 محمد الفتاح عبد ابراهيم على الفتاح عبد ابراهيم على كنزى

عبدالرحيم فاضل عبدالرحيم سيدادم



 على مبارك على أحمد على مبارك على أحمد آدم

خطاب حسن نبيل محمد خطاب نبيل محمد ايسل

الحجاز احمد السيد رفعت محمدمعاذ

 حنا رسمي ناصف بطرسرسمي ناصف بطرس ميخائيل

قرياقوس مشرقى ادوارد مالكماروسكا

عطاهلل محمود عبده أيمن براء

عطاهللا محمود عبده أيمنأنس

 احمد ابراهيم الحليم عبد محمدريماس

فهمي نجيب نبيه منيرفهمي نجيب نبيه منير نوفير

منصور السيد أيمن لى لىمنصور السيد أيمن لى لى

جبر الفتاح عبد عبدهللا احمدجبر الفتاح عبد عبدهللا احمد رواء

 حسين برعي كامل محمد برعي كامل محمد مروان

عطيه حنا مجدى باسمعطيه حنا مجدى باسم بارثينا

معوض جرجس يوسف شنودهميخائيل معوض جرجس يوسف شنوده

المعاطى ابو بدر حسنى محمدالرا

زين أحمد السيد عمروزين أحمد السيد عمرو آدم

 السكوت عبدالعزيز أحمد أمينحبيبة

 حامد السيد العزيز عبد السيد السيد العزيز عبد السيد سما

سالمه حسن السيد نجاح سالمه حسن السيد نجاح ساره

 حامد السيد العزيز عبد السيد السيد العزيز عبد السيد سما

امبابي محمد عطاهللا شريف  محمد عطاهللا شريف شدوى

مصطفي كيالني ربيع محمد كيالني ربيع محمد الرحمن عبد

ابوبكر حمادة ابوالحجاج حمادةالحجاج ابو حمادة سلسبيل

ابراهيم عبدالكريم محمد مصطفيمعاذ

 عبدهللا محسن الفتاح عبد مؤمن  محسن الفتاح عبد مؤمن رضوي

أيوب حسن أحمد مصطفى حسن أحمد مصطفى رحمة

توما كامل مراد وائلكامل مراد وائل جونير

على دردير محسن خيرى مريم

محمد حسن كمال محمدحسن كمال محمد تاليا

 احمد حامد احمد اروى احمد حامد احمد اروى

البدوي عبدالمنعم فتحي محمدعبدالمنعم فتحي محمد حمزة

حسين ابوالحسن حمزه حسنابوالحسن حمزه حسن دارين

السيد عبد جندي نادي هانيعبدالسيد جندي نادي هاني مريم

محمد الدين كمال عادل احمد  الدين كمال عادل احمد بشرى

محمد قاسم عبدالمرزوق محمدقاسم عبدالمرزوق محمد سهيل 

خليل محمود محمد عبدالرحمن محمودعبدالرحمن محمود عبدهللا

محمد بدوى فوزى فهدمحمد حازم معتز عمر

 أحمد جسي أحمد محمد حسن احمد محمد احمد



محمد عبدالوهاب باسم اياد محمد عبدالوهاب باسم اياد

القماطى على محمد محمود ممدوحالقماطى على محمد محمود ممدوح ياسين

عبدهللا سليم محمد مصطفىعبدهللا سليم محمد مصطفي هنا

الاله عبد اسماعيل الملثم مؤمناسماعيل الملثم مؤمن ريناد

 قناوي عبدالرحيم الدين نصر إيهاب عبدالرحمنقناوي الرحيم عبد الدين نصر إيهاب الرحمن عبد

جمعه محمد نادي محمدمحمد نادي محمد أروي

 جابر مصطفى الحميد عبد احمد جابر مصطفى الحميد عبد احمد روان

الحميد عبد نجيب عصامالحميد عبد نجيب عصام الرحمن عبد

ناعوم حنا عطا جونفادى

محمد جمعة ممدوح شيماء عبدالعزيز الفضل ابو حسام رزان

يوسف صالح اسالماسيل

احمد حسين سمان محمدعمر

 الياس الموجود عبد رمزى ثروت الموجود عبد رمزى ثروت كاراس

 محمد الفتاح عبد ابراهيم على الفتاح عبد ابراهيم على دره

السيد مسعد السيد احمدالسيد مسعد السيد احمد ريان

فراج جودة مجدى اسالمجودة مجدى  اسالم سندس

واصف نصيف ولسن وصفىولسن وصفى مارتن

 حسن العظيم عبد ماهر محمد العظيم عبد ماهر محمد فريدة

حامد عيسى محمود رجبحامد عيسى محمود رجب لين

سعيد اسماعيل محمد احمدسعيد اسماعيل محمد احمد مؤمن

 احمد سيد عبدالفتاح ربيع ريماس

جرجس بولس بشرى روماني جرجس بولس بشري روماني ميلي 

غرباوي المسيح عبد رأفت ديفيدميجل

تاوضروس يسي رزق سامح كيفن

صليب جاد صفوت ميناكاراس

صدراك ديمتريوس صمويل حسنى صدراك صمويل حسنى مريم

 الطباخ ابراهيم المعطى عبد محمود  الطباخ المعطى عبد محمود محمد

فايد عبدالواحد محفوظ الدين عمادفايد محفوظ الدين عماد ندي

السيد عبدالرازق شوقي عمروعبدالرازق شوقي عمرو آدم

 محمد محمد الدين جمال هيثممازن

محمد السالم عبد اللطيف عبد سميرمحمد السالم عبد اللطيف عبد سمير رضوى

 اسكندر جندي عبدمريم ميالداسكندر جندي عبدمريم ميالد بافلي

 محمد حامد الفتاح عبد حسين محمد حامد الفتاح عبد حسين أنس

علي قاسم محمد قاسم محمودقاسم محمد قاسم محمود رودينا

عيسى محمد احمد محمود محمدفارس

محمد الغنى عبد أحمد وسيمالغنى عبد أحمد وسيم أحمد

قرطام الوهاب عبد الباقى عبد شوكتقرطام الباقى عبد شوكت فرات

الباقي عبد حسن صالح احمدحسن صالح احمد هنا



 ابراهيم عبدالجيد عبدالفتاح رائد عبدالجيد عبدالفتاح رائد عبدهللا

حافظ محسن فوزي وليدحافظ محسن فوزي وليد لي لي

خضر محمد محمد أحمد مصطفىمحمد محمد أحمد مصطفى رويده

 الرحمن عبد محمد محمد صابر الرحمن عبد محمد محمد صابر محمد

على السيد حسام محمدعلى السيد حسام محمد  حبيبة

فلسطين خليل رومانى بيشوىفلسطين خليل رومانى بيشوى ايرائى

عويضه سيد عدلي محمد سيد عدلي محمد أريج

الدفراوى محمد السيد صالح عمر السيد صالح عمر ملك

 أحمد خلف أحمد أحمدأحمد خلف أحمد أحمد رقية

العال عبد الحميد عبد محمد اسامه العال عبد الحميد عبد محمد اسامه نور

دياب احمد على محمودمازن

السيد محمد اسماعيل محمدعمرو

جرجس يوسف ابواليمين اسحق ديماس

 مرسى طايع محمود حنفى طايع محمود حنفى ندى

علي عبدالهادي فتحي محمدأنس

 حامد اسماعيل ابراهيم محمد حامد اسماعيل ابراهيم محمد ابراهيم

وزيري محمود السيد عبدالحقوزيري محمود السيد عبدالحق سيف

عرفه حسن سامى سميرعرفه سامى سمير مالك

شافعي احمد محمد احمدشافعي احمد محمد احمد نور

 حسن العظيم عبد ماهر محمد  العظيم عبد ماهر محمد صهيب

عبدالعال ابراهيم محمد السيد احمدابراهيم محمد السيد احمد محمد

بخيت رفله فايز ماجدبخيت رفلة فايز ماجد مارلي

رضوان خليل ابوالحسن مايارضوان خليل ابوالحسن مايا

ملك ميخائيل فوزي حناميخائيل فوزي حنا شنودة

رشاد محمد حنفي معتصم عمر

البدوي عبدالمنعم فتحي محمدعبدالمنعم فتحي محمد جوري

غطاس بطرس خلف بدربطرس خلف بدر مريم

 هللا جاد سيفين مرقس ريمون هللا جاد سيفين مرقس ريمون كيرلس

محمد محمود يس ايمنمحمود يس ايمن حبيبة

الحسينى عبدالعال الحسينى محمدالحسينى عبدالعال الحسينى محمد مؤمن

خميس محمود المحمدى وليدمحمود المحمدى وليد مريم

طايع فؤاد محمد ايمنفؤاد محمد ايمن علياء

احمد حمزة احمد محمدحمزه احمد محمد امير

توما كامل مراد وائلكامل مراد وائل جومانا

توما كامل مراد وائلكامل مراد وائل جومانا

عبدالعزيز على العزيز عبد محمدعلى عبدالعزيز محمد سلمى

 العظيم عبد محمد مصطفى كمال العظيم عبد محمد مصطفى كمال أحمد

  خفاجي  شعيشع ابو جمال احمد خفاجي جمال احمد بتول



حسانين حسانين محمود محروصحسانين محمود محروص ميرنا

عوض محمد محمود صبريعوض محمد محمود صبري حسن

 حسن محمد محمود احمد حسن محمد محمود احمد مروان

دميان لمعى لطفى مينالمعى لطفى مينا كيرلس

يوسف جاد محمد وليد ملكيوسف جاد محمد وليد ملك

عثمان عبدالعال محمد عثمان عثمان عبدالعال محمد عثمان مايا

علي محمد الشلبي محمدمحمد الشلبي محمد ادم

سليمان دوس فوزى مايكلمارك

عمر ابراهيم السيد احمدياسين

مرزوق محمود على محمدفاطمه

 محمد ابراهيم سيد احمد محمد ابراهيم سيد احمد محمد

احمد محمد على محمودمحمد على محمود على

فلسطيني مرزوق عزمي جرجسمرزوق عزمي جرجس مكاريوس

على محمد سيد هيثممحمد سيد هيثم أمير

الزهري ابوضيف السيد مؤنسالزهري ابوضيف السيد مؤنس محمد

 مسعود السيد عبد فايز ريمون السيد عبد فايز ريمون كيرمينا

محمد هاشم حسن هاشمهاشم حسن هاشم حسن

سيفين عزت االمير ماياسيفين عزت االمير مايا

احمد حسن صافى احمدحسن صافى احمد مرام

محمد احمد حمدي اسالممالك

طه احمد سامي رغداحمدطه احمد سامي احمد رغد

قديس توفيق عزيز اشرفقديس توفيق عزيز اشرف شريف

 محمد ابراهيم محمد احمد محمد ابراهيم محمد احمد نيره 

 الشربينى جبر إبراهيم إسالم ليان

دياب احمد على محمودميداء

محمد رمزي محمد مريم محمد رمزي محمد مريم

السميع عبد ضرار الجابر عبد رجبالسميع عبد ضرار الجابر عبد رجب محمد

نصير علي عبدالعظيم نصير علي عبدالعظيم محمد حور

ربيع العليم عبد احمد حمدى محمودالعليم عبد احمد حمدى محمود ايتن 

 حسن مصطفى على محمدمصطفى على محمد جنى

علي حسين احمد محمد  حسين احمد محمد فريدة

الرحيم عبد هريدى احمد ايمنمريم

باسيلي غطاس ميالد مجديغطاس ميالد مجدي فيلوباتير

مصطفى عمر أحمد محمودعمر احمد محمود رحيم

السيد مصطفى محمدأحمدمازن

 فاضل أحيا أيمنفاضل أحيا أيمن أدم

 درويش محمد سعيد كرم درويش محمد سعيد كرم محمود

صليب قسطندي خلف هنيقسطندي خلف هني ميالنيا



حسن فوزي صالح محمدفوزي صالح محمد ياسين

كوسة معمداني كمال مالك معمداني كمال مالك جولينا

 مينا رمزى عجيب عصام مينا رمزى عجيب عصام جاستن

عادلى زيدان محمد الحميد عبدزيدان محمد الحميد عبد الزهراء فاطمة

سعيد نصرهللا سعيد انطونسما

ابشاري حفني فهيم محمدجودي

خليلة حنا سعد شريفحنا سعد شريف شنودة

خليلة حنا سعد شريفحنا سعد شريف كاراس

الخياط السميع عبد عطيه بسامالخياط عطيه بسام أحمد

محمد الطاهر الستار عبد الحجاج ابومحمد

حنا رياض حنا توماس توماس

حبيب مرقص عماد هانيمرقص عماد هاني ريناتا

 عثمان محمود خالف ناصر محمود خالف ناصر نورسان

زكى وديع منسى مرقسمنسى مرقس مارتن

مرقس فارس شبل سليمانمرقس فارس شبل سليمان كاراس

الحاكم حسن محمد هللا عبد محمودمحمد هللا عبد محمود محمد

 زاخر نجيب فايز تاوضروسبشوي 

ابراهيم مصطفى شوقى مدحتحازم

محمد سعيد فريد سعيدمحمد فريد سعيد ادهم

ابراهيم جندى عاصم محمدرودينا

عسران الدين كمال علي شريفعسران الدين كمال علي شريف علي

المتولى المتولى السيد رمضانالمتولى السيد رمضان محمد

عبدالسالم عبدالجليل عبدهللا جنىعبدالسالم عبدالجليل عبدهللا جنا

عبدالسالم عبدالجليل عبدهللا جودىعبدالسالم عبدالجليل عبدهللا جودى

عيسى محمد احمد محمود محمدحال

علي حسين علي وليدحسين علي وليد مريم

ميخائيل فهمى كميل اشرفيوسف

اللة رزق جبران وجدى مايكل جبران وجدى مايكل جيوفانى


