
الجديدة بدمياط اليابانية المصرية المدرسة
الطفل والد الطفل اسم

المحالوى المتولى محمود حسامالمحالوى محمود حسام عمر

الغرابلي السيد فوزي السيد الغرابلي السيد فوزي السيد مريم

الجبالى عبدالسالم عبدالسالم عاصمالجبالى عبدالسالم عاصم يوسف

قنديل محمود محمد أيمنقنديل محمود محمد أيمن زياد

 على السيد محمد محمد على السيد محمد محمد يحيى

اللطيف عبد محود اشرف أكرم

فرحات محمد احمد حسنفرحات محمد احمد حسن حال

عاشور حسن عبدالرحمن أنيسعاشور حسن عبدالرحمن أنيس عبدالرحمن

محيض ابراهيم ابراهيم  ابراهيم محمدمحيض ابراهيم ابراهيم محمد احمد

 نصير أحمد هللا نعمت اسعد نصير أحمد هللا نعمت اسعد الرحمن عبد

محمد عبدالغني محمد صالحمحمد عبدالغني محمد صالح سلمى

احمد الفتاح عبد حسن شريفالفتاح عبد حسن شريف هللا منه

 عيطه حامد محمد خالد عيطة حامد محمد خالد عمرو

الوهاب عبد ابراهيم جمال عبدهالوهاب عبد جمال عبده ليان

الطنطاوى المهدي سعيد رامىالطنطاوى المهدي سعيد رامي ليان

محمد محمد جمال ايمانهالل احمد اسالم احمد

البطراوي محمد أبوزيد محمدالبطراوي محمد أبوزيد محمد حبيبه

المولى عبد ظهران القادر عبد احمدآسر

عبده وديع ميشيل سامحعبده وديع ميشيل سامح ساندرا

حتاته محمد السيد محمد احمدالسيد محمد احمد انس

حتاته محمد السيد محمد احمدمحمد السيد محمد احمد مالك

عامر محمد السيد عامرعامر محمد السيد عامر ياسين

عوف سليمان عوض احمدعوف سليمان عوض احمد الدين نور

صميده محمد علي ممدوحصميده محمد علي ممدوح حمزه

العزب طاهر جمال راناالنشار هللا عبد حازم ياسين

ابودنيا احمد طلعت محمد احمدابودنيا أحمد إبراهيم

الزامك محمد محمد محمد هشامالزامك محمد محمد محمد هشام اسر

عبدالحليم محمد سعد محمدالجوهرى عبدالحليم محمد سعد محمد مالك

عبدالحليم محمد سعد محمدالجوهرى الحليم عبد محمد سعد محمد كنزي

يوسف فوزى محمد محمدآسر

عبدالكريم عده محمود زكرياالرا

الهجرسي محمد معوض محمود أيمنالهجرسي محمود أيمن يوسف

زقزوق محمود جاد ابوالمعاطيزقزوق محمود جاد ابوالمعاطي مريم

عثمان الوهاب عبد فوزى هانى أحمد

 الدين شرف  إبراهيم اسماعيل الدين شرف اسماعيل احمد

الغباري محمد محمود عبدالعزيز محمد الغباري محمود عبدالعزيز محمد عمرو

العدوي عبدة محمد إبراهيمحازم

الغرباوى أحمد عوض عوض محمد أدمالغرباوى أحمد عوض عوض محمد أدم



الكرداوى السيد محمدابراهيمالكرداوي ابراهيم محمد اياد

محمد هللا فضل طارق محمدهللا فضل طارق محمد ميان

سعده ابراهيم محمد جمال لوجيناسعده ابراهيم محمد جمال لوجينا

البواب عبده وجدى وسامالرحمن عبد

شويقه ابراهيم محمد احمدشويقة ابراهيم محمد احمد تاليا

البطه حامد ربيع احمدحال

نصر الششتاوي محمد هانيء محمدنصر الششتاوي محمد هانيء محمد ساره

الحليلي علي أحمد محمدالحليلي أحمد محمد  يوسف

كسبه الحديدى الناصر عبد السيدكسبه الناصر عبد السيد رويدا

الفرا محمد السيد حسن هانيالفرا حسن هاني أحمد

 احمد محمد محب محمد احمد محمد محب محمد ملك

شطا علي محمود هيثمشطا هيثم أكمل

أبوعبده سليمان حسين أحمد سليمان حسين أحمد جنى

الشهاوى حسن فتحى محمد محسنالشهاوى فتحى محمد محسن روضه

 ربيع فؤاد محمد محمدربيع فؤاد محمد محمد دانه

الخضرى محمد عوض وليدلجين

عبدهللا رشاد طه أحمدعبدهللا طه أحمد رهف

بدوى الشحات البدوى احمدالشحات البدوى احمد محمد

رسالن شبل ابالاهيم حسامرسالن شبل ابراهيم حسام ألين

الرحمن عبد ابراهيم حسنى محمودالرحمن عبد حسنى محمود أدهم

عوض توفيق محمد ايمنعوض توفيق محمد ايمن ملك

شطا محمد سامى اشرفشطا محمد سامى اشرف سامح

زيد عبده صالح احمدزيد صالح احمد انس

البحيرى السادات محمد خالدرودينا

كسبر التابعي احمد احمدكسبر احمد احمد احمد

ابراهيم عبده أشرف وداد مصطفى الحافظ عبد السيد أحمد مليكه

 الحامولى منصور حسن وليد الحامولى منصور حسن وليد ليندا

على بدير عاطف محمدبدير عاطف محمد ايتن

البراموني موسي موسي احمدالبراموني موسي أحمد أسماء

حماد على أحمد علىحسن حماد على أحمد على شهد

مسعد كامل عادل محمد  مسعد كامل عادل محمد يوسف

 هللا جاد على  نشأت علىهللا جاد نشأت على محمد

 سرحان على عبدالعاطي حامد سرحانسرحان على عبدالعاطي حامد سرحان آدم

كور مصطفى درويش مصطفىسيف

العجواني محمد جالل منيرالعجواني جالل منير حمزه

فودة طه احمد عاصمفودة احمد  عاصم يحيي

النحراوي عبده سامي احمدالنحراوي سامي احمد ريماس

سراج محمد أنور جمال محمدسراج محمد أنور جمال محمد ابراهيم

خليل كامل عادل طلعتخليل عادل طلعت ياسمين

قدوس عبدالحميد مجدى عبدالحميدمجدى

الحلو محمد الدين ضياء احمد محمد لولياالحلو محمد الدين ضياء احمد محمد لوليا

الحلو محمد الدين ضياء احمد محمد الالحمن عبدالحلو محمد الدين ضياء احمد محمد الرحمن عبد

العراقى المجيد عبد فتحى محمد هشامالعراقي فتحى محمد هشام ملك

الدعدع مسعد محمود تامرالدعدع محمود تامر تيا

بدوى إبراهيم أحمد العزيز عبد إبراهيمبدوى إبراهيم أحمد العزيز عبد إبراهيم طارق

حسين احمد فاروق عمرو فاروقحسين احمد فاروق عمرو


