
بالمنتزة اليابانية المصرية المدرسة
الطفل والد الطفل اسم

حمدي محمود السيد محمدسيف

امين محمود مصطفى محمدامين محمود مصطفى محمد نور

على احمد السيد محمدعلى احمد السيد محمد جايدا

حسن على حسن محمديس

التمساحى عامر حسن محمدعامر حسن محمد اياد

يوسف مرسى على أميريوسف مرسى على أمير مريم

البسطويس أحمد ربيع أحمد أحمد ربيع أحمد بيجاد

منصور عوض عبدالحكيم محمد عوض عبدالحكيم محمد روان

جيد عجيب كامل ريمونستيفن

سالم اسماعيل حسين عالء سالم اسماعيل حسين عالء يوسف

رجب محمد السيد محمدرجب محمد السيد محمد ريناد

 محمد هاشم القادر عبد ياسر محمد هاشم القادر عبد ياسر حمزه

سليمان الشيخ ابراهيم محمد السيد شفاءسليمان الشيخ محمد السيد شفاء

سالم عاصم ابراهيم اسالم هللا عبد عاصم ابراهيم اسالم هللا عبد

الجمال امين ابراهيم عمروالجمال امين ابراهيم عمرو احمد

عبدهللا توفيق محمد صالح محمد عبدهللا توفيق محمد صالح محمد عبدهللا

 عثمان محمد الغفور عبد احمد محمد الغفور عبد احمد ياسين

 ابراهيم حسن محمد محمد عاصم ابراهيم حسن محمد محمد عاصم جني

علي فتحي سمير عمروفتحي سمير عمرو زياد

بخيت موسى البدرى ميناموسى البدرى مينا كارين

شعبان محمود شعبان منىراضى مصطفى أحمد عمر

 الباسط عبد صالح وسام محمدالباسط عبد صالح وسام محمد

سحلول حلمي محمد احمدسحلول حلمي محمد أحمد

عطا السيدمنصور منصورالسيدمنصور منصور ملك

سعد فريد سعد إسالم أحمدسعد فريد سعد إسالم أحمد على

 على النبى عبد مبارك محمد النبى عبد مبارك محمد يوسف

الشاذلي عبدالقادر احمد محمودنور

الشيخ محمد محمد محمد وسيمالشيخ محمد محمد محمد وسيم ريتال

 محمد محمود العاطى عبد نشوى نواره ابراهيم السيد خميس تامر رفيف

سعد زكى غانم فادىسعد زكى غانم فادى ريتال

رزق برهام عبده محمد محمدرزق برهام عبده محمد محمد ياسين

رزق برهام عبده محمد محمدرزق برهام عبده محمد محمد يحيى

حامد الدايم عبد ربيع أشرفالدايم عبد ربيع أشرف الرحمن عبد

 عبدهللا ادريس اسحاق محمدعبدهللا ادريس اسحاق محمد العدناني

محمد احمد كامل مصطفي عبودمحمد احمد كامل مصطفي عبود نورا

دبور محمد محمد حسندبور محمد محمد حسن جنى



خليل حسن إبراهيم اشرفباسل

عجمى احمد فاضل محمد احمد فاضل محمد خالد

 رضوان العاطي عبد محمد خميس حسنمحمد خميس حسن أروى

الطباخ الرحمن عبد السيد السعيد احمدالطباخ السعيد احمد اسيل

على عرفة المنعم عبد أسامةآدم

الدمرداش سعد محمد ساليرشاد احمد محمد سندس

احمد بغدادي معروف احمدبغدادي معروف احمد عبدهللا

سليمان حسين احمد محمد محمدسليمان حسين احمد محمد محمد كيندا

محمد جمعة سمير جمعة مصطفى

ابراهيم مشرقى صابر جورجابراهيم مشرقى صابر جورج ميروال

محمد احمد رجب طارق معاذ

 الفقى السيد فتحى محمد فتحى محمد مصطفى

على بيومى سالمه محمدرودينا 

مصطفى أنور مصطفى أنور آسرمصطفى أنور مصطفى أنور آسر

على حسنى محمد احمدحسن محمد احمد محمد

 درويش محمد رشاد محمد درويش محمد رشاد محمد حمزة

 شعبان حسنين السيد اسماعيل احمدشعبان حسنين السيد اسماعيل احمد اكرم

العال ابو زكريا يحيى حياهسعيد الفتاح عبد فتحى وائل مالك

ورس عدلى سمعان بطرسورس عدلى سمعان بطرس كيرمينا

السخاوي احمد عبدهللا سارهحجاج محمد عبدالنبي عمرو مازن

عزام فرج العاطي عبد أحمد محمدفرج العاطي عبد أحمد محمد الرين

 محمد محمد خميس محمد محمد محمد خميس محمد خالد

 الدالى سليمان لطفى وسام سليمان لطفى وسام امن

الرحيم عبد شحات رجب محمود اسيلشحات رجب محمود اسيل

مسعود ياسين ربيع محمدمسعود ياسين ربيع محمد لوجين

السيد محمد علي هاشم رؤياالسيد محمد علي هاشم رؤيا

سيد اسماعيل النبي عبد اسماعيلاحمد

العينين أبو حسن أحمد عمروالعينين أبو حسن أحمد عمرو أروي

هيبة عيد عباس عيد اسالمهيبة عيد عباس عيد اسالم الرين

رمضان ابراهيم العابدين زين محمد ابراهيم العابدين زين محمد حسين

القريه فرج محمود هيثم القريه فرج محمود هيثم ريتال

برسوم موسي بديع سامحماريا

 عواد احمد السطوحى جابر عواد احمد السطوحى جابر شهد

 معوض الدين كمال محمود محمدمعوض الدين كمال محمود محمد ماريه

سليمان محمد وحيد محمدسليمان محمد وحيد محمد أنس

العاطي عبد محمود حسن حازم ياسين

المنعم عبد محمد على أيمنالمنعم عبد محمد على أيمن الرحمن عبد

سليمان قلينى هللا فتح كيرلس قلينى هللا فتح كيرلس ماروسكا

مهدى عدوى عادل ايمن عدوى عادل أيمن فريدة   

الحلوانى حسن شندى عبدهللاالحلوانى حسن شندى عبدهللا زياد

السيد حسن على نجالءالحليم عبد محمد  احمد محمود احمد

يوسف عوض سامى عوضعوض سامى عوض ميراى

يحى الواحد عبد عباس سيد يحى الواحد عبد عباس سيد مريم

ابراهيم كامل عباس انور عالءابراهيم كامل عباس انور عالء هنا

الشيمى الباسط عبد محمد سامح الشيمى الباسط عبد محمد سامح مريم

المرسي حسن سعد السيد احمدالمرسي حسن سعد السيد احمد الرا

سنجاب محمد محمود احمد على سنجاب محمد محمود احمد على



منصور احمد محمد فوزي احمد اسالممنصور فوزي احمد اسالم سما

على محمد محمود محمد على محمد محمود محمد ادهم

الكريم عبد العزيز عبد السالم عبد محمدعبدالكريم عبدالعزيز السالم عبد محمد ياسين

سيد السيد سيد محمدالسيد سيد محمد عمر

زكي محمد ابراهيم سارةحسن توفيق محمد رشدي محمد حور

 سليمان مصطفى سعيد محمدمصطفى سعيد محمد فريدة

 دراز محمود عاطف محمددراز محمود عاطف محمد رودينا

على احمد السيد محمدعلي احمد السيد محمد ياسين

القفاش العزيز عبد كمال ايمنالقفاش كمال ايمن ليلي

هللا عبد علي محمد محمودهللا عبد علي محمد محمود معاذ

سالم  حسن  الحميد عبد  حسنالحميد عبد

سالم حسن الحميد عبد حسنعاليا

 طانيوس عمادساميطانيوس سامي عماد جون

 نخيل وهبة فوزي كيرولس وهبة فوزى كيرولس كاراس

موينه محمد سعد حاتمموينه محمد سعد حاتم حمزة

محمد محمود مصطفي احمدمصطفي

محمد محمود مصطفي احمدفريدة

هللا عبد بدوى عمر صفوتهللا عبد بدوى عمر صفوت كريم

الرحمن عبد محمد حامد راميمحمد حامد رامي اسر

 بطرس فهمي بطرس فهميبطرس فهمي بطرس فهمي مكاريوس

ابراهيم مصطفى محمد حسامابراهيم مصطفى محمد حسام مريم

ابراهيم مصطفى محمد حسامابراهيم مصطفى محمد حسام محمد

عمار الوهاب عبد سمير ايناسشاهين محمد حامد محمود انس

بشاي ثابت اسحق شاديثابت اسحق شادي كيرلس

بشاي ثابت اسحق شاديثابت اسحق شادي كاراس

مسيحه شكرهللا عبده جورجهللا شكر عبده جورج كارين 

سيف الحافظ عبد محمد احمدسيف الحافظ عبد محمد احمد عمر

البنا احمد سعد محمدالبنا أحمد سعد محمد فريدة

موسى محمد سعيد إسالم أيسلموسى محمد سعيد إسالم أيسل

عوض هللا جاب سمير  هانيهللا جاب سمير هاني روفانيو  

محمد يحي سعيد مختارمحمد يحي سعيد مختار فريدة

يوسف يوسف فكرى أحمدنورا

فرغلى حسين محفوظ كريم اسيل

جرجاوى شكرى لطفى سمير جرجازى شكرى لطفى سمير كاراس

سمك الحميد عبد العليم عبد  عمروالحميد عبد العليم عبد عمرو الدين زين

محمد عبدالمجيد محمد أحمد عادل  محمد أحمد عادل مريم

جوده نظير ايوب ابانوبجودة نظير ايوب ابانوب

سليمان حبيب جرجس ميناحبيب جرجس مينا جونير

العال عبد العزيز عبد حميدة احمدالعزيز عبد حميدة احمد فريدة

الحبروك العاطى عبد صابر سعد رضاالحبروك صابر سعد رضا حسام

 النعيم عبد عبده رمضان احمد   النعيم عبد عبده رمضان احمد حازم

موسى جيد صالح راهبموسى جيد صالح راهب لوتشيا    

كامل اللطيف عبد حسن إيهاباللطيف عبد حسن إيهاب يوسف

مهنى محمد إبراهيم إسالممهنى محمد إبراهيم إسالم محمد

السيد السالم عبد السالم عبد محمديوسف

الحلواني اللطيف عبد عادل محمدالحلواني محمد اللطيف عبد عادل محمد ايسل

علي صياد الدين نور محمد يوسف



 الدين سيف النبى عبد كمال سامى النبى عبد كمال سامى نورين

عبدالصادق عبدالرحيم محمد حسنى عبدالرحيم محمد حسنى جودى

القصاص محمد السباعى كمال السيدمحمد السباعى كمال السيد يوسف

القصاص محمد السباعى كمال السيدمحمد السباعى كمال السيد لوسينتا

النجار محمود عاطف يسرىالنجار محمود عاطف يسرى عاطف

عثمان احمد عثمان إسالمعثمان احمد عثمان إسالم تيم

سليمان احمد اشرف احمدسليمان احمد اشرف احمد حازم

 العليم عبد احمد علي محمود العليم عبد احمد علي محمود ربى

محمد حسين سمير حسينمحمد حسين سمير حسين اسر

على محمد مصطفى نبيلعلى محمد مصطفى نبيل يوسف

 فرغلي السيد احمد محمود فرغلي السيد احمد محمود  عمر

 فرغلي السيد احمد محمود  فرغلي السيد احمد محمود جودي

هللا عبد محمد المجد ابو نصرالمجدمحمدعبدهللا احمدنصرابو

على محمد على محمدعلى محمد على محمد حمزة

الصعيدي أحمد محمد سميرالصعيدي أحمد محمد سمير يوسف

الدين سراج البكرى محمد العراقى محمد السيدالين سراج البكرى محمد العراقى محمد السيد جاسر

شحاتة محمود جمعة هشاممحمود جمعة هشام جويرية

بشر علي محمد محمد الحسنبشر علي محمد محمد الحسن

احمد شحاته العزيز عبد القادر عبد محمدشحاته العزيز عبد القادر عبد محمد أيسل

النبى عبد الرحيم عبد بدرى برعى ياسين

 بهيته السيد احمد ادهم بهيته السيد احمد ادهم ريفال

 محمد السيد ربيع رضاالسيد ربيع رضا مالك

شكرهللا ويصا صادق هانيويصا صادق هاني كاراس

 سالمة محمد خالد أميمة  جبريل أحمد جمعة أحمد عمر

عياد إبراهيم إسماعيل محمدعياد إسماعيل محمد هنا

الصاوي محمد على سالمه مصطفيالصاوي محمد على سالمه مصطفي الدين زين

برسيم محمد سعد طارقمحمد سعد طارق محمد طارق

السيد رمضان فوزي محمديوسف

محمد حسين محمد احمدمحمد حسين محمد احمد

 رفاعي إبراهيم محمد إبراهيم رتيبه   زعير اسماعيل محمد السالم عبد أيمن يوسف

العزيز عبد توفيق ابراهيم توفيقالعزيز عبد توفيق إبراهيم توفيق إبراهيم

سعيد محمد محمود عبدهللا دعاءمحمود حسين معوض عماد سيليا

احمد امام حسانين محمداحمد امام حسانين محمد جودى

محمد السيد فتحي محمدمحمد السيد فتحى محمد ياسين

فرحات فصيح رشاد محمد تامر رشاد محمد تامر مالك

جوهر السعيد ابراهيم جمال حاتم جوهر السعيد ابراهيم جمال حاتم عبدالرحيم

الدين زين مصطفى احمد حساممصطفى اخحمد حسام يامن

الخولى قطب المولى عبد احمدالخولى قطب المولى عبد احمد فريده

 على حسن إبراهيم محمدعلى حسن إبراهيم محمد ساجد

 طايل مبروك المنعم عبد مروةشلبي محمد ابراهيم سيد عمر

بهلول احمد محمد طارق احمد محمد طارق محمد

المالك عيد هللا رزق رمسيس رفيقهللا رزق رمسيس رفيق ميرلى

محمود الرحمن عبد محمد عزتمحمود الرحمن عبد محمد عزت عمر

السيد عبد ابراهيم السيد عمادالسيد عماد عمر

 غيطان احمد محمود أحمد الرحمن عبد

يوسف خليفة السيد خليفةمريم

سالم إبراهيم محمد أحمدسالم محمد أحمد مالك



عطا محمدين محمد هللا عبدايتن

حلفاية محمد حميدو سليمان محمد  محمد حميدو سليمان محمد أحمد

رزق يوسف فكرى صفوتايرينى









الدين سراج البكرى محمد العراقى محمد السيد


