
دقهلية محافظة بجمصة اليابانية المدرسةالمصرية

 الوالد اسم الطفل اسم

قاسم عطية عطية محمدمعتزمحمد

على عبدالنبى جمال رامىإياد

خليفة عبدالهادي الباز أيمن عبدالهادي الباز ايمن عبدهللا

الغفار عبد الفتاح عبد أحمد سمر وهيب محمد مجدى مالك

حسن يونس عبدالمعبود السيدحسن يونس عبدالمعبود السيد فاطمة

محمد عبدهللا عمران محمدعبدهللا عمران محمد جنى

محمد الغريب حسن فاطمةالنجا ابو النجا ابو احمد ايمان

 عوض النعيم عبد سالمه جمال عوض النعيم عبد سالمه جمال ملك

محمد المغربى غازى عمادالمغربى غازى عماد يوسف

العزيز عبد احمد هالل محمدالعزيز عبد احمد هالل محمد ايه

 ابراهيم عثمان أحمد ياسر ابراهيم عثمان أحمد ياسر رودينا

عوضين احمد محمد احمدعوضين احمد محمد احمد مى

الكريم عبد محمد شوقي أحمدجودي

العزيز عبد ابراهيم سمير ابراهيم ابراهيم سمير ابراهيم الرحمن عبد

سليم الغفار عبد محمد السعيدسليم الغفار عبد محمد السعيد زياد

امام عيد المحسن عبد جمال منى على الجوهرى النبى عبد معوض ايمن يوسف

عيسى القادر عبد احمد محمودعيسى القادر عبد أحمد محمود آدم

عبيدو أحمد المعداوي حمدي أحمد وليدالمعداوي حمدي أحمد وليد آريج

شحاتة نوح يونس نوح نوح يونس نوح حنين

احمد سيد عبدالوهاب محمد محمد احمد سيد عبدالوهاب محمد محمد كارما

عباس الباقي عبد كرم ابراهيمعباس الباقي عبد كرم ابراهيم احمد

االتربى الشحات محمد شعبان تامرالشحات محمد شعبان تامر نداء

برسوم ذكي الكريم عبد فاديبرسوم ذكي الكريم عبد فادي كاراس

محمد على محمود احمدجاد محمد  على محمود احمد رؤى

عبدهللا إسماعيل مسعود عالءإسماعيل مسعود عالء خالد

السيد محمود عطيه محمدمها

المغربى محمد ابراهيم محمود احمدالمغربى محمد ابراهيم محمود احمد اسالم

العال ابو العزيز عبد ابراهيم امانيالرازق عبد ابراهيم احمد اسيل

 رقيه ابراهيم عادل راميعمر

عبدالعزيز ممدوح شحته عمروعبدالعزيز ممدوح شحته عمرو عاطف



إبراهيم محمد مصطفى محمد مريمإبراهيم محمد مصطفى محمد مريم

شيحه احمد عبدالحكيم السيدشيحه احمد عبدالحكيم السيد ايتن

مجاهد عبدالوهاب الدسوقى رضامجاهد عبدالوهاب الدسوقى رضا عبدالرحمن

 إبراهيم حسن عبدالمنعم محمد حسن عبدالمنعم محمد أحمد

عبده خليل ابراهيم خليلخليل ابراهيم خليل عمر

حسن محمد حسن احمدحسن محمد حسن احمد ادم

مصطفي عزت على أحمدعزت على أحمد على

فرج نافع على طارقنافع على طارق اسماء

سليمان محمد العظيم عبد ابراهيمسليمان محمد العظيم عبد ابراهيم حبيبة

محمد ماهر محمود الدين عالءمحمود

 سليم عوني رضا سعد سليم عوني رضا سعد رضا

 محمد عباس محمد عبيرالعزيز  عبد مصطفي زايد مروان

سليمان على عبدالسالم  ياسريوسف

احمد احمد حامد عبدهللااحمد احمد حامد عبدهللا آدم

 الزهيري محمد عبدالباقي شريفأنس

هللا جاب محمد محمد صبرى محمدهللا جاب محمد محمد صبرى محمد عمر

ياسين سيداحمد علي احمد رودي

 ياسين سيداحمد علي احمد جودي

 مشالى المجيد عبد جالل احمد محمدمشالى جالل احمد محمد بوسى

سالم السيد عبدالقادر عمادسالم السيد عبدالقادر عماد جيهان

عبدالسميع عثمان على ابراهيم عثمان على ابراهيم على 

السباعي محمد محمد هانيمحمدالسباعي محمد هاني محمود

غازي رمضان عوض محمدمالك

 ياسين سيداحمد علي الحسنعلي

ياسين سيداحمد علي الحسنحبيبه

عوض المتولي محمد حسنمحمدالمتولي حسن محمد

صبح طلبه ماهر هانىصبح طلبه ماهر هانى رضا

سالم الغفار عبد البديع عبد محمودسالم الغفار عبد البديع عبد محمود محمد

 عبدالسالم على طارق دنياجابر عبدالرحيم رمزي سمير جنى

الموجى أحمد عبدالحميد محمودالموجى أحمد عبدالحميد محمود خديجة

شعبان العليم عبد سمير أحمدالعليم عبد سمير احمد ادم

حسن محمود احمد ماجدمحمود احمد ماجد ياسين

حشيش عبدالرازق محب وائلحشيش محب وائل محب

 الضهيرى محمد محمد عزت مصطفى الضهيرى محمد محمد عزت مصطفى لمى

شافع محمد  حسن محمد احمدحسن محمد احمد جاسمين

كيالني علي السيد عاطفالسيد عاطف علي

سالم عبدالسميع احمد محمدسالم عبدالسميع احمد محمد موده

عزالدين محمود سيد العنودعبدالوهاب محمد عبدالوهاب احمد سهير



عبدالحي منصور الدين عز هيثمعبدالحي منصور الدين عز هيثم جمال

محمد منصور عبدهللا السيدمنصور عبدهللا السيد سما

المصري عبده محمود خالد كارالالمصري عبده محمود خالد كارال

وهبه إسماعيل حسن محمد وهبه إسماعيل حسن محمد اياد 

محمد ماهر محمود الدين عالءماجده

المغازى ابراهيم عباس وجيهالمغازى ابراهيم عباس وجيه فاطمة

الواحد عبد مصطفي محمود أحمدالعناني عوض الواحد عبد مصطفي محمود أحمد مصطفي

خليفه منصور حسن منصور خليفه منصور حسن منصور رهف

النحاس سالم محمد احمد علي احمدالنحاس سالم محمد احمد علي احمد ايتن

النحاس سالم محمد احمد علي احمدآن

دويدار أحمد محمد محمد صالحدويدار أحمد محمد محمد صالح آدم

عوض محمد الدين بهى الغفار عبدعوض محمد الدين بهى الغفار عبد محمد

امام لطفي محمد حمادهامام لطفي محمد حماده اسالم

عماره أحمد هللا عبد جابرعماره احمد عبدهللا جابر جنا 

شرف المجيد عبد محمد مجدي محمدشرف المجيد عبد محمد مجدي محمد يس

العجواني الهادي عبد ابوسيف شاديالهادى عبد ابوسيف شادى سيف

محمد عوض حسان رضاعوض حسان رضا محمد

 شهده عبدهللا إسماعيل حربى جورى

مجاهد عبدالوهاب الدسوقى رضامجاهد عبدالوهاب الدسوقى رضا محمد

 الدين تقى  عبدالحليم علي محمد علي محمد نورا

فوده يونس المعداوي عبدالرحيم فوده يونس المعداوي عبدالرحيم مديحة

 عبدالعال إبراهيم محمد محمدعبدالعال إبراهيم محمد محمد ياسمين

بدر محمد  فتحى اسامهبدر محمد محمد فتحى اسامه غزل

عجوة محمد احمد حسامعجوة احمد محمد احمد حسام ملك

إبراهيم الفتوح ابو لطفى محمدالفتوح ابو لطفى محمد مريم

 الباز حسن محمد زاهر حسن محمد زاهر احمد

 شحاتة نوح يونس نوح نوح يونس نوح ندى

 السيد حنفى مجدى عالء السيد حنفى مجدى عالء ملك

محمد بدير محمد احمدبدير محمد احمد لليان

العزيز عبد محمد ابراهيم كريمالجمل العزيز عبد محمد ابراهيم كريم ابراهيم

احمد المتولى فريد محمد محمود أنس

احمد احمد صبحى ريهاممحمد محمد ايهاب رهف

عبدالحميد مراد  محمد  محمودمراد محمد محمود نورهان

االتربى الشحات محمد شعبان تامرالشحات محمد شعبان تامر داليا

حافظ على سمير محمد حافظ على سمير محمد سمير

محمد خيرت مدحت الرحمن عبدمحمد خيرت مدحت الرحمن عبد

عمامه محمد ابراهيم محمد ابراهيم محمد ابراهيم محمد ابراهيم شريف

 ابراهيم محمد عبدالنبى عمرو ابراهيم محمد عبدالنبى عمرو أنس



ابراهيم صادق جحه عزتصادق جحه عزت رودينا

فرحات العزيز عبد العزيز عبد غادة صبح جمال إيهاب الرا

الحميد عبد حسني مصطفي سارةسامي محمد مصطفي السيد اسالم نورسين

طرابيه السيد السيد احمدطرابية السيد احمد عمر

محمد المغربى غازى عمادالمغربى غازى عماد منى

سعد عبدالحفيظ عبدالعزيز محمدعبدالحفيظ عبالهزيز محمد مصطفي

سعد عبدالحفيظ عبدالعزيز محمدعبدالحفيظ عبالعزيز محمد هاجر

مشالي السيد السيد محمدمشالي السيد محمد جني

عبدهللا اسماعيل مسعود خالدعبدهللا اسماعيل مسعود خالد روفان

 خليف تلسيد حسن العزيز عبد السيدخليف السيد حسن العزيز عبد السيد فريدة

الغني عبد عنتر يوسف مأمون يوسف

 توفيق هللا عبد الدين عصام محمد توفيق هللا عبد الدين عصام محمد يحيى

 توفيق هللا عبد الدين عصام محمد توفيق هللا عبد الدين عصام محمد ياسين

العاطي عبد محمد كمال خليفه ابراهيمالعاطي عبد محمد كمال خليفه ابراهيم أدهم

السيد حسانين عبدالهادى شريفحسانين الهادى عبد شريف رؤى

ابوزيد مخيمر محمود محمدمخيمر محمود محمد محمود

ابراهيم السيد توفيق ابراهيمالسيد توفيق ابراهيم علي

السواح عثمان حسن عادل اسالمعثمان حسن عادل اسالم رؤي

ابراهيم محمد صادق احمدابراهيم محمد صادق احمد ريماس

العز ابو السيد محمد خالدابوالعز محمد خالد عمرو

المهدي ابراهيم السيد الدين ضياءالمهدي ابراهيم السيد الدين ضياء ياسين

محمد هللا عبد الخير أبو محمدريم

الهالوي محمد السيد والءمتولى صابر سعد محمود أسامه

محمد منصور عبدهللا مصطفىمحمد

حافظ نور رمضان محمدحافظ نور رمضان محمد ريهام

 مصطفى عزت على محمد مصطفى عزت على محمد ريماس

العظيم عبد الغفار عبد احمد محمدالغفار عبد احمد محمد سيال

 الكريم عبد محمد شوقي أحمدمحمد شوقي أحمد شوقي

أحمد سيد أحمد سيد محمد حمدانأحمد سيد أحمد سيد محمد حمدان أحمد

اورخان نجيب محمد محمودمحمد محمود هللا عبد

جعفر زغلول جعفر ايهابزغلول جعفر ايهاب يوسف

على ابراهيم سامى ماهر  ابراهيم سامى ماهر سامى

الحبشي عبدالرحمن محمود احمدالحبشي عبدالرحمن محمود احمد عاليا

ندا المنعم عبد أحمد مصطفىندا المنعم عبد احمد مصطفى محمد

الزواوى مصطقى كمال احمد محمدالزواوى مصطفى كمال احمد محمد ياسين

خطاب علي ناجي محمدخطاب علي ناجي محمد حازم

الحطاب محمد محمد صبري كريمالحطاب محمد محمد صبري كريم أمير

المتولى أحمد محمدكمال عمرويحيى



االنصاري محمد سمير احمداالنصاري محمد سمير احمد مرام

عبدالوهاب محمد محمود والءالبطاط ابراهيم محمود منصور احمد حمزة

شلباية السعيد احمد خالدشلباية احمد خالد احمد

شلباية السعيد احمد خالدشلباية احمد خالد خديجة

شلباية السعيد أحمد خالدشلباية احمد خالد يحيى

ابراهيم السيد عبدالحليم احمدهمسه

 متولي يوسف فاروق ايمن متولي يوسف فروق ايمن اروى

الجبالى عبدالرحمن متولى سميحالجبالى عبدالرحمن متولى سميح مالك

محمد أحمد العجمى أحمدمحمد أحمد العجمى أحمد العجمى

 عبدالسالم حامد أحمد حامد عبدالسالم حامد أحمد حامد  عمر

عبدالسالم ربيع محمد رضا ندىربيع محمد رضا ندى

بسيوني عبدالفتاح الشحات عماددنيا

عبدالفتاح فايد عبدالفتاح فايدسيف

محمود السيد فكري محمد محمود السيد فكري محمد يوسف

محمود السيد فكري محمد محمود السيد فكري محمد مريم

حسن محمد على محمدحسن محمد على محمد الين

الدين تقى  عبدالحليم علي محمد عبدالحليم على محمد فيروز

رضوان الصياد احمد عطيةالصياد احمد عطية ابراهيم

علي محمد عمروشوقي حبيبه

ابراهيم السيد عبدالحليم احمدرحمه

 ابراهيم يوسف يوسف وليد ابراهيم يوسف يوسف وليد يوسف

 فوده يونس المعداوي عبدالرحيمفوده يونس المعداوي عبدالرحيم محمد

إبراهيم الفتوح ابو لطفى محمدالفتوح ابو لطفى محمد كنزى

طعيمه متولي مجدى محمودطعيمه متولى مجدى محمود روزان

غازي محمد محمود احمدغازي محمد محمود احمد الرين

متولي الشحات ابوالفتوح رمضان الشحات أبوالفتوح رمضان سلمي

عبده الشربينى السيد رفعت ادمعبده الشربينى السيد رفعت ادم

نيل ناصر أبو عبدالحميد حسين محمد نيل ناصر أبو عبدالحميد حسين محمد ريتال

السيد أحمد محمد هانيالسيد احمد محمد هاني جني

المطلب عبد السيد كمال محمد احمد سندريالالمطلب عبد السيد كمال محمد احمد سندريال

 عوض النعيم عبد سالمه جمال عوض النعيم عبد سالمه جمال  خالد

عطيه الشربيني حسن اسامهعطيه الشربيني حسن اسامه آسر

احمد على عبدالخالق احمدجودى

 محمد محمد عبدالعليم ماجد  محمد محمد عبدالعليم ماجد ريهام

محمد البيومى السيد خالدالبيومى السيد خالد أسماء

سرحان موسي علي المجيد عبد العال عبدسرحان موسي علي المجيد عبد العال عبد محمد

 ابراهيم عثمان أحمد ياسر ابراهيم عثمان أحمد ياسر  أحمد

احمد سيد عبدالوهاب محمد محمدسيداحمد عبدالوهاب محمد محمد ادم



محمد الدسوقي الرحمن عبد اسامهمحمد الدسوقي الرحمن عبد اسامه عمر

 ابراهيم عبدالمريد ابراهيم عبدالمريد ابراهيم عبدالمريد ابراهيم عبدالمريد آدم

ابراهيم علي عبدالمنعم حسن عبدالمنعمنشوى

ياسين محمود محمود حسنياسين محمود محمود حسن الزهراء

الحطاب محمد محمد صبري كريمالحطاب محمد محمد صبري كريم سما

نصير محمد عمر ايمن  يوسفنصير محمد عمر ايمن يوسف

الشيخ فتحي محمد عبدالكريمالشيخ اسماعيل فتحي سمير محمد عبدالكريم محمد

الغنى عبد العليم عبد رشدى حسامالغنى عبد العليم عبد رشدى حسام سيف

ابراهيم اسماعيل محمد رشامصطفى يوسف حسن زايد

على السيد بدير عبدالراضى محمدعلى السيد بدير عبدالراضى محمد احمد

شعبان عطيه سمير محمدالعرقسوس شعبان عطيه سمير محمد جنا

العال عبد الوهاب عبد فتحي نجالءزهران محمد محمود يامن

شرابي عبدالرحمن حامد عبدالرحمن حامدشرابي عبدالرحمن حامد عبدالرحمن حامد محمد

 سليمان الباقي عبد يحي آيات األحمدي إبراهيم محسن كريم

ترك سليمان محمد فتحي سالمهترك فتحي سالمه روميساء

ترك سليمان محمد فتحي سالمهترك فتحي سالمه عمار

عباس الباقي عبد كرم ابراهيمعباس الباقي عبد كرم ابراهيم محمد

اللطيف عبد محمد اللطيف عبد عمررهف

ابراهيم محمد مصطفي محمدابراهيم محمد مصطفي محمد مصطفي

 الشافعي احمد الحميد عبد هشام الشافعي أحمد عبدالحميد هشام جوليا

محمد احمد السيد مصطفياحمد السيد مصطفي الدين حسام

 رقيه ابراهيم عادل رامياروي

محمد إبراهيم محمود إبراهيممحمد إبراهيم محمود إبراهيم ريماس

شهيب المتولي السيد احمدشهيب المتولي السيد احمد جودي

 المنعم عبد عاشور محمد هبه زكي حسني محمد ملك

هالل العزيري محمد احمد جولي

 عبدالعال حسانين سعد أحمد عبدالعال حسانين سعد أحمد أحمد

حسن عبدالحميد بدران عبدالرحمنسما

على المعداوى جالل وائلالمعداوى جالل وائل جودى

 رزق غريب هللا جاب محمد رزق غريب هللا جاب محمد هيا

محمد عطيه الرؤف عبد عليعطيه الرؤف عبد علي ادم

حسن مصطفى جميل محمدحمزة

البرنى على السيد ممدوحالبرني على السيد ممدوح آدم

الغريب لبيب محمد القادر عبد الحسينلبيب محمد القادر عبد الحسين ريناد

مجلي مجلي هللا عوض حلميهللا عوض حلمي نعيم شيري

الطوخي السيد مصطفي محمدالطوخي مصطفي محمد يوسف

 رضوان نصر عبدالمجيد احمد عبدالمجيد رضوان نصر عبدالمجيد احمد عبدالمجيد نورين

عامر السيد حافظ محمد عامر   السيد حافظ محمد عامر احمد



الفتاح عبد محمد الفتاح عبد حسينمحمود

 منصور إبراهيم عبده صالح منصور إبراهيم عبده صالح عبدالرحمن

مقبل النور أبو عاطف إبراهيممقبل النور أبو عاطف إبراهيم يوسف

العسوى عبدالحميد ابراهيم ايمنعبدالحميد ابراهيم ايمن سيال

محمدمحمدابوالنورمحمداحمدمحمدمحمدابوالنور

شحتو محمد شحتو ديناعبدربه المتولي رزق احمد محمد

هويدي عبده السعيد هويديعبده السعيد هويدي جني

خليفة عبدالهادي الباز أيمن عبدالهادي الباز ايمن وليد

مصطفى عبدالغفار المنشاوى ممدوحعبدالغفار المنشاوى ممدوح سميه

إبراهيم رفعت إسماعيل إبراهيمإبراهيم رفعت إسماعيل إبراهيم

السعيد عبدالحق جمال هدى ابوالعينين جبر المحمدي حسن عصام

 موسي عباس ابراهيم طارق موسي عباس ابراهيم طارق عمر

 موسى عباس ابراهيم طارق  موسى عباس ابراهيم طارق عمر

الخالق عبد الخالق عبد محمود عبيرمحمد عثمان المنعم عبد عاطف رؤي

زيادة علي السيد علي ايمنزيادة على السيد على ايمن ملك

الدين تقى  عبدالحليم علي احمد عبدالحليم على أحمد يوسف

بكر محمد محمود فاروق صالح رضوىبكر محمد محمود فاروق صالح رضوى

الشاعر محمد عبده أحمد محمدالشاعر محمد عبده احمد محمد اياد

الشاعر عبده أحمد محمدالشاعر محمد عبده احمد محمد ادم

جويلي ابراهيم جويلي حازميوسف


