
اسوان محافظة العقاد بحي اليابانية المصرية المدرسة

 الوالد اسم الطفل اسم

محمود سالم محمد سميرسالم محمد سمير جنات

محمود خالف الوهاب عبد عطيه خالف الوهاب عبد عطيه عمر

محمد محمد بغدادى يوسف  محمد محمد بغدادى  يوسف 

أمين أبوالحسن أمين أبوالحسنصهيب

مصطفي أحمد جمال أحمداحمد جمال احمد يحيي

غالب عبدالغني عبدهللا سميرغالب عبدالغني عبدهللا سمير محمد

الرحمن عبد يس كامل محمد يس يس كامل محمد يس

قناوى د محمو المتعال عبد ياسرمحمود المتعال عبد ياسر ياسين

شمروخ محمد مدحت الشيماء شمروخ الكريم عبد عادل احمد اسامه يوسف

عبده محمد يوسف احمدمحمد يوسف احمد ندى

 محمد حسانين محمد شعبان حسانين محمد شعبان محمد

عبدالحليم نور محمد احمد نور محمدنور محمد احمد نور محمد صالح

أحمد عمارأحمدعبدالرحمنأحمد عبدالرحمن أحمد عمار أحمد

 محمد على كاشف الحسن أبو محمد على كاشف الحسن أبو أحمد

 على محمد الدين نصر منتصر على محمد الدين نصر منتصر جنى

غالي ديمتري نبيل راميديمتري نبيل رامي باتريك

شحاته موافى عطية محمدموافى عطية محمد جودى

حماده محمد هللا عبد محمدحماده محمد هللا عبد محمد اسالم

مرسي على محمد الحفيظ عبد محمدموسى على محمد الحفيظ عبد محمد مصطفى

احمد ابراهيم مصطفي محمدابراهيم مصطفي محمد أنس

محمد أحمد عامر أحمدأحمد عامر أحمد تسنيم

 عجايبى زكى ماهر حناعجايبى زكى ماهر حنا مكاريوس

عطيتو فام سمير ديناابراهيم شمعون ابراهيم سوالنج

محمد الدين بدر محمود اريجمحمد الدين بدر محمود اريج

 علي يوسف احمد حسانيوسف احمد حسان محمود

احمد محمد محمد الدين حساماحمد محمد محمحد الين حسام محمد

احمد طه ديب كمالطه ديب كمال راما

هللا عبد العاطى عبد هللا عبد محمدالعاطى عبد هللا عبد محمد جنا

محمد رفاعي فوزي الحسنمحمد رفاعي فوزي الحسن عمرو

محمد الطاهر علي احمدمحمد الطاهر علي احمد مروان

 محمود عبدالرحمن سيد محمدجنى

محمدين بكري علي محمد شاذليبكري علي محمد شاذلي ياسين

محمد بغدادي محمود أحمد بغدادي محمود أحمد مرام

 البدرى محمد عطيتو احمدمالك



اسماعيل احمد عبده اشرفاسماعيل احمد عبده اشرف الرحمن عبد

أبوالحسن أمين المصطفي أحمدأبوالحسن أمين المصطفي أحمد حمزة

 حسن علي بهجت بسنت محمد الفتاح عبد محسن جويرية

 الحسن حامد كنشيب مصطفي الحسن حامد كنشيب مصطفي ندا

منصور فتحى منصور مصطفىفتحى منصور مصطفى حمزة

 سيفين بولس الرب جاد شنوده بولس الرب جاد شنوده جونير

حسين العزيز عبد وصفي مصطفىحسين العزيز عبد وصفي مصطفى مازن

عبدالسيد أبوزيد رشاد أبوبكرأبوزيد رشاد أبوبكر عبدهللا

عبدالسيد أبوزيد رشاد أبوبكرأبوزيد رشاد أبوبكر عمار

 محمد طه صالح أيمن أحمد

بخيت غالي المسيح عبد القس شنودة غالي المسيح عبد القس شنودة شيري

 الطيب يوسف محمود تامر يوسف محمود تامر معاذ

وهبه حكيم وهبه هانىحكيم وهبه هانى جونير

عازر منير جورج تامرمنير جورج تامر جونير

حجاجي محمد إبراهيم نجوى محمد أحمد نبيل مزمل

احمد محمد ابراهيم حسينمحمد ابراهيم حسين جني

بباوى سليمان سمير ميشيلبباوى سليمان سمير ميشيل ستيفن

 احمد صالح محمد زينب محمد السيد هاشم اشرف محمد

عبدالكريم محمد جالل ممدوححمزه

جالل العاطى عبد جابر مصطفىجودى

الباسط عبد محمد على العطارمحمد على العطار غاده

جورجى حبيب منصور مجدىجورجى حبيب منصور مجدى مورين

صالح حسين احمد محمدحسين أحمد محمد فاطمة

 رمضان محمد رشدي محمد رمضان محمد رشدي محمد محمد

سليمان صغير عياد ديفيدسليمان صغير عياد ديفيد بريسكال

سليم عبدالعال سالم احمدعبدالعال سالم أحمد اسيل

محمد حمزة احمد ياسينمحمد حمزة احمد ياسين

الراضى عبد ياسين يحيىالراضى عبد ياسين يحيى مؤمن

بقطر منصور بشاره منصورمارك

حماده محمد هللا عبد محمدحماده محمد هللا عبد محمد مازن

حسن علي محمد عزالدين سيفحسن علي محمد الدين عز سيف

أحمد الرجمن عبد أحمد محمديسرا

حسين احمد منصور محمداحمد منصور محمد محمود

محمد االدفاوى حسن ابوبكر محمودحسن ابوبكر محمود مالك

احمد سيد على شعيباحمد سيد على شعيب احمد

عابدين زيور محمد شاهين هيثمعابدين زيور محمد شاهين هيثم يامن

رضوان خالد صبرى محمدمريم

سليمان صغير عياد ديفيدسليمان صغير عياد ديفيد جيسيكا

محمد الجليل عبد حسن وائلحسن

جرجس حواس فكري عيادجرجس حواس فكري عياد بافلي

مهران إسماعيل عاشور مصطفىإسماعيل عاشور مصطفى عبدالرحمن

حامد عوض محمد مجدىعوض محمد مجدى محمد



بخيت جويد صابر مجديصابر مجدي ماروسكا

محمد علي هالل نهلهابوزيد يوسف حسين جودي

غبلاير صبحى محسن بيترصبحى محسن بيتر جاشوا

 زيدان محمد الهادي عبد حجازيمحمد عبدالهادي حجازي هللا منه

احمد حسن خيرى محمودزينة

نخله راغب أيوب أشرفأيوب أشرف مهرائيل

على الليثى بسطاوى وليدالليثى بسطاوى وليد ايمن

على الليثى بسطاوى وليدالليثى بسطاوى وليد ايمن

جرجس يعقوب يوسف وبالميالد بيشوى القمص كيرلسبيشوى القمص كيرلس ماريا

كريم سعيد عبدالفتاح محمدعائشه

 اسماعيل الرب جاد اللطيف عبد محمد اسماعيل الرب جاد اللطيف عبد محمد يوسف

عبدالبارى عبدهللا صديق خالدصديق خالد محمد

احمد ماهر احمد عمروماهر احمد عمرو نور

الرحيم عبد على الرحيم عبد مصطفىمحمد

اسماعيل احمد عبده اشرفاسماعيل احمد عبده اشرف حنين

محمد حسن الرفاعي محمد احمدحسن الرفاعي محمد احمد محمد

 مدنى هاشم مرتضى احمد مدنى هاشم مرتضى احمد فاطمه

 مدنى هاشم مرتضى احمد مدنى هاشم مرتضى احمد فاطمه

هللا عطا اندراوس وليم وائلهللا عطا اندراوس وليم وائل ميرا

هللا عبد العاطى عبد هللا عبد محمدالعاطى عبد هللا عبد محمد هنا

مكى احمد عبدالحميد احمداحمد الحميد عبد احمد يوسف

محمود فوزى صالح محمدفوزى صالح محمد فريدة

سليمان احمد سليمان سارهالسيد عبد الدين صالح محمد احمد لين

اسكندر غبلاير عطيتو ميناغبلاير عطيتو مينا ميالنيا

أبوالحسن أمين المصطفي أحمدأبوالحسن أمين المصطفي أحمد معاذ

أبوالحسن أمين المصطفي أحمدأبوالحسن أمين المصطفي أحمد طارق

محارب ابراهيم شمعون هدراابراهيم شمعون هدرا كاراس

غالب عباس فوزي احمدغالب عباس فوزي احمد شيرويت

 الحسن حامد كنشيب مصطفي الحسن حامد كنشيب مصطفي رزان

 الصحابي ابراهيم احمد محمد ابراهيم احمد محمد احمد

حسن عبدهللا محمد هندمحمود محمد احمد محمد ياسين

يحي محمدخير حامد حسينمحمدخير حامد حسين كريم

مرسي على محمد الحفيظ عبد محمدمرسي على محمد الحفيظ عبد محمد فاطمة

خليفة احمد على محمدخليفة احمد على محمد على

عبدالعال قرشي صبحي عصام   قرشي صبحي عصام روفيدا

يوسف محمد احمد بساممحمد احمد بسام احمد

ابراهيم عبدربه ميالد كيرلسعبدربه ميالد كيرلس كرمه

حمادة محمد عبدهللا فاطمةمتولي شلبي حماد محمد نور

حمادة محمد عبدهللا فاطمةمتولى شلبي حماد محمد اياد

نصراللة ذكرى ميخائيل مالكذكرى ميخائيل مالك ماريسيا

عارفين هللا عبد عارف محمدهللا عبد عارف محمد آدم

ضوى عبده الدين نجم محمودضوى عبده الدين نجم محمود فريده



يعقوب أحمد الرحمن عبد محمدالرحمن عبد

عبدالرحيم محمود الرحيم عبد اسالممحمود عبدالرحيم اسالم فاطمة

نخله شفيق اميل بيترشفيق اميل بيتر هدرا

السيد عبد احمد على محمدعلى محمد احمد

عبدالعزيز عمر أحمد أسامةنورالدين

احمد نادي حسن علي نادي حسن علي الرحمن عبد

مصطفي محمد الوهاب عبد علي محمد عبدالوهاب علي مصطفي

محمد مرسي محمود الفرغلي محمد مرسي محمود الفرغلي محمد ملك

خله لطيف عبدالمسيح جرجسلطيف عبدالمسيح جرجس جيروم

محمد حسن عبدالمنعم بشيرحسن عبدالمنعم بشير يارا

 محمد بسطاوى عزةالمجد ابو شرقاوى محمد ايه

مصطفي عبدالفتاح محمد باسمعبدالفتاح محمد باسم دنيا

حسنون حسن الشكور عبد محمدحسن الشكور عبد محمد على

عبدالرحيم محمود الرحيم عبد اسالمرميساء

خليل فهمي بشرى إيرينيسعيد ممدوح مايكل مارلي

 حسانين رشيدى مرسى محمد  حسانين رشيدى مرسى محمد اسماء

احمد قناوي ربيع محمدقناوي ربيع محمد تقى

بسطا نجيب اسعد جرجسنجيب اسعد جرجس اوراشى

البطالن يسن محمد والءعبدالراضى حجاج محمد احمد ادم

القادرادم عبد المنعم عبد مصطفيعبدالمنعم عمارمصطفي

المالك عبد عزيز شكري ميشيل عزيز شكري ميشيل جوستينو

 صالح حسين احمد نبيل حسام

سليم الحفيظ عبد صالح محمدسجى

ابراهيم احمد ابراهيم احمداحمد ابراهيم احمد مريم

حسين محمد احمد حسين محمد

متريوس مليك عياد سامح متريوس مليك عياد سامح مايفن 

العبد جرجس القمص غايس مايكلالعبد جرجس القمص غايس مايكل فابيوس

صاوى عطية عبدالعليم ياسر صاوى عطية عبدالعليم ياسر مالك

ادم محمد محمود محمدمحمد محمود محمد النا

محمود انور محمد احمدمحمود انور محمد احمد

عبدالغنى زكى عابدين ناصرزكى عابدين ناصر ياسين

 مصطفي عبدالرحمن عادل مني عبدالجواد عبدالرحمن مصطفي عبدالرحمن

 ابراهيم على عبدالرحمن وليد  على عبدالرحمن وليد شهاب

هللا عبد يس عاشور ياسينيس عاشور ياسين ميار

محمود مكي محمد محمودمكي محمد محمود محمد

 إبراهيم المتعال عبد التواب عبد المهتدى السر المتعال عبد التواب عبد المهتدى السر السبط الحسين

 محمد عالم محمد عرفه عالم محمد عرفه كريم

أحمد عبدالرحمن عمارأحمدأحمد عبدالرحمن أحمد عمار فريده

محمد على حلمى كمالمحمد على حلمى كمال رقيه

علي ابراهيم محمد احمدابراهيم محمد احمد محمد

بخيت أمين لطفي عبدالرضيأمين لطفي عبدالرضي مصعب

 عمر النادى حسان محمدالنادى حسان محمد جودى



الظاهر عبد عفيفى الرازق عبد احمدالظاهر عبد عفيفى الرازق عبد احمد حمزه

أحمد عبده عوض مروانأحمد عوض مروان جنات

عبدهللا حلمي صالح ايمنعبدهللا حلمي صالح ايمن مالك

شعبان دردير الحميد عبد محمودسارة

الحميد عبد الدين بهي محمد مروةفهمي محمد صفوت محمود حبيبة

محمد خليل فتحى شروقسليمان حسن مصطفى جودى

سليمان شهدى عاطف هدرامارك

كرمى قناوى ابراهيم نهلةجبريل ركابى محمد مودة

محمود سالم محمد سامحسالم محمد سامح أحمد

أمين أبوالحسن أمين الحسينأمين أبوالحسن أمين الحسين حفصة

 حسن يوسف إبراهيم محمدرودينا

 محمد القاسم ابو ابراهيم حسام محمد القاسم ابو ابراهيم حسام جني

 عثمان علي احمد فاروق  عثمان علي احمد فاروق طه

محمد عبدالشكور يحيى طارقعبدالشكور يحيى طارق جنى

ابراهيم عجايبى رشدى هانىابراهيم عجايبى رشدى هانى مالفيرن

خليفة احمد على محمدخليفة احمد على محمد عمر

 جورج فاخوري عاطف ديفتعاطف ديفت ديماس

أبوزيد رمضان محمدخيرى أحمدرمضان محمدخيرى أحمد يارا

 محمد هللا عبد التهامي محمد هللا عبد التهامي محمد عمر

بولس بباوي عادل بيترأوناي


