
السويس محافظة بفيصل اليابانية المصرية المدرسة

 الوالد اسم الطفل اسم

فرغل رياض وليد فرغل رياض وليد رحمه

صيام محمود محمد محمد احمدمحمود محمد محمد احمد عبدالرحمن

ابراهيم خليل احمد ابراهيمخليل احمد ابراهيم احمد

رضوان المجد ابو الفتاح عبد محمدرودينا

رضوان المجد ابو الفتاح عبد محمدالمجد ابو الفتاح عبد محمد رودينا

العزازي محمد محمد احمد باللالعزازي محمد محمد احمد بالل

 محمود السالم عبد محمد عبدالسالم محمود عبدالسالم محمد السالم عبد مريم

 عطا أمين هنداوى أمين أمين هنداوى أمين حبيبه

يوسف محسن يوسف محمديوسف محسن يوسف محمد كريم

محمود الحسينى على محمدالحسينى على محمد على

محمد عبدالحميد سعيد محمودسعيد

بدران ابراهيم محمد ابراهيمبدران ابراهيم محمد ابراهيم جنى

حسن عتريس وصفى الدين نورحسن عتريس وصفى الدين نور باهلل المعتصم

نصرالدين صبحى طاهر محدصبحى طاهر محمد ملك

ربيع عبدالعظيم وديع محمدربيع عبدالعظيم وديع محمد حال

المجيد عبد أحمد المجيد عبد عمروالمجيد عبد أحمد المجيد عبد عمرو فريده

حسانين محمد عبدهللا احمدجودي

على محمود الهادى عبد غادهاياد

عبدالهادي محمد الغريب محمدمحمد الغريب محمد ادم

محمد محمود مشالى محمود محمود مشالى محمود هللا منه

حامد إبراهيم محمد غريب مريم

 المنعم عبد السالم عبد السيد هشامالسالم عبد السيد هشام ساره

 احمد علي محمد تامراحمد علي محمد تامر علي

 حسن حراجى السايح أحمد حسن حراجى السايح أحمد سيال

شاهين الصغير احمد محمدشاهين الصغير احمد محمد احمد

عاشور محمد حسانين اسامهعاشور محمد حسانين اسامه فارس

محمد خليل حسين مخمدخليل حسين محمد الزهراء فاطمة

الرحمن عبد غالب احمد غالبغالب احمد غالب احمد

عقل مبارك نور بساممبارك نور بسام ادم

حسن المطلب عبد هللا عبد محمدحسن المطلب عبد هللا عبد محمد عائشة

مصطفى حسن محمد عمرومحمد حسن عمرو اياد

بربري محسب محمود الدين عزكريم

 الحميد عبد محمد حسني محمد الحميد عبد محمد حسني محمد ملك

عبدالرحمن ابراهيم محمد احمدابراهيم محمد احمد عمار



العليم عبد على محمد سماحمحمد موسى محمد ياسر عمار

عودة عتيق حسن رضاعتيق حسن رضا ملك

على احمد محمد ايمنسعدالدين

خليل محمد عرفة سعيدمحمد عرفة سعيد اياد

محمود رفاعي غريب محمد محمود رفاعي غريب محمد الرحمن عبد

اللطيف عبد حسن عفافمحمود محمد حسنى نور

السيد السعيد عماد سعيدالسعيد عماد سعيد روان

سند فتحي محمد محمد أحمدسند فتحي محمد محمد أحمد الرحمن عبد

بكرأحمد أبو أحمد إيالفبكر ابو احمد ايالف مليكه

محمد إبراهيم زكريا سعيدغزل

ربيعي حفني محمد عليربيعي حفني محمد علي أسامة

 زيادة على محمد طارق على محمد طارق فريدة

 إبراهيم السيد محمد كاملمحمود

 عمر عثمان بدوي عثمان بدوي عثمان يوسف

حسين محمود هادي محمودمحمود هادي محمود محمد

خاطر يعقوب أحمد عبدالحميد أسامةيعقوب أحمد عبدالحميد أسامة حمزة

بدر هالل الحميد عبد راميبدر هالل الحميد عبد رامي أدهم

حسين حسن مختار حسن كرمة

اسماعيل المجيد عبد خليفة ايمنالمجيد عبد خليفة ايمن محمد

 على الكريم عبد إبراهيم أحمدالكريم عبد إبراهيم أحمد محمد

 احمد جمعه ابراهيم احمد جمعه ابراهيم احمد أسيل

محمد عطية سيد أشرفملك

مصطفي ابوسريع  رضا احمدمصطفي ابوسريع رضا احمد مريم 

عثمان احمد السيد فرج احمد السيد فرج محمد

غنيمي أحمد حسني أحمدغنيمي أحمد حسني أحمد جنا

 محمد الاله عبد الوهاب عبد سعد الوهاب عبد سعد كيندا

سالمة محمد محمد أحمدسالمة محمد محمد أحمد عمر

السيد محمد محمد سيد اسالممحمد محمد  سيد اسالم آسر

محمد مهران راشد نجالءحسن عصام ياسر كريم

مبارك الكريم جاد محمد إيهاب الكريم جاد محمد إيهاب فريدة

ابراهيم محمد محمود الدين حسام ادم

عبده عطيه عاطف هانيعطيه عاطف هانى جوني

الغنى عبد كامل ربيع محمد مصطفى مريم

مصطفى محمد الدسوقي سوزىالعايق عبده عادل مصطفى كريم تميم

سباق العزيز عبد عادل شريفالعزيز عبد عادل شريف عادل

السيد محمد السيد حمدىمحمد السيد حمدى ريتال

يونس طايع صالح سامحطايع صالح سامح سما

ابوهاديه محمد عطيه عمروابوهاديه عطيه عمرو رحمه

محمد ابراهيم زكريا مصطفيأدم

خليل علي بكري مجديعلي بكرى مجدي فريده

الشيخ أحمد عطاهلل شعبان أحمد عطاهلل شعبان يوسف

مصطفى العزيز عبد خيرى محمودالعزيز عبد خيرى محمود آسر



 عيسي حراجي عبده أحمد عيسي حراجي عبده أحمد يمني

محمد مبارك محمد مباركمبارك محمد مبارك مالك

عرابى سليمان السيد محمد شريف ميار

عزيز محمد السيد السيد رضاعزيز محمد السيد السيد رضا ادم

 احمد حجاجي يوسف عمادحجاجي يوسف عماد لينا

المجيد عبد أحمد المجيد عبد عمرو أحمد المجيد عبد عمرو مالك

جمعة أنور مصطفي نسرينالخولي احمد سيد الرؤوف عبد اسالم فيروز

محمد أمين محمد أيمنمحمد أمين محمد أيمن محمود

حسين محمد احمد محمودمحمد احمد محمود لين

عرفة الكريم عبد محمد احمدعرفة الكريم عبد محمد أحمد ياسين

 رشوان محمود أنور فوزي محمدمحمود أنور فوزي محمد فارس

 محمود السالم عبد محمد عبدالسالم محمود السالم عبد محمد السالم عبد ريم

الرحمن عبد غالب احمد غالبغالب احمد غالب كنزى

عبدالسالم محمد احمد نسمةسليم عبدالفتاح عيسى عمرو أدم

إسماعيل الدين صالح محمد أحمدإسماعيل الدين صالح محمد أحمد فارس

العال عبد هللا عبد أحمد هللا عبد أحمدهللا عبد أحمد هللا عبد أحمد مازن

السيد الشافي عبد هللا عبد محمدعبدهللا محمد جنى

الزوكي المهدي احمد البدريالمهدي احمد البدري مريم

ابراهيم محمد محمد محمودمحمد محمد محمود تالين

 ابراهيم عبدالعظيم محمد احمد ابراهيم عبدالعظيم محمد احمد

محمد عبدالمحسن الفضل ابو عمادمحمد عبدالمحسن ابوالفضل عماد عبدالرحمن

الكريم عبد حسن محمود محمدالكريم عبد حسن محمود محمد مريم

على محمد محمد معروف أشرف محمد محمد معروف أشرف مالك

يوسف حسن حسن محمديوسف حسن حسن محمد شهد

 منصور احمد سعيد احمد محمد احمد سعيد اجمد محمد

حسن المطلب عبد هللا عبد محمدحسن المطلب عبد هللا عبد محمد هللا عبد

عبدالرحيم احمد محمود احمدمحمود احمد محمد

غبلاير ذكي أمير ماركوأمير ماركو كاراس

مصطفي حساني هشام ريماسمصطفي حساني هشام ريماس

المقصود عبد السيد محمد ماهرالسيد محمد ماهر هاجر

اليمني إبراهيم عمر محمدإبراهيم عمر محمد فاطمة

يسري محمد فكري عصاميسري محمد فكري عصام ياسين

على محمد محمد احمدعلى محمد محمد احمد اياد

 حامد سعد سمير ابراهيمسعد سمير ابراهيم توالي

احمد محمد كريم محمداحمد محمد كريم محمد 

أحمد على عبدهللا مصطفىعلى عبدهللا مصطفى محمد

حسن احمد محمد خالداحمد محمد خالد كادي

السيد صديق سعيد وائلالسيد صديق سعيد وائل كنزى

السيد فؤاد صالح فؤاد عمر

عبدالحق محمد إبراهيم مصطفياياد

على محمد محمد أحمد محمدكنزى

 عبدهللا محمد عبدالرحمن ايمن عبدهللا محمد عبدالرحمن ايمن رقيه



 ابراهيم حسين حسن محمد حسين حسن محمد احمد

احمد سليم احمد هشاماحمد سليم احمد هشام هشام

بيومي محمد عبدهللا محمدمحمد عبدهللا محمد هللا تيم

حفني غريب محمد وليدغريب محمد وليد خالد

ربيع عبدالعظيم وديع احمد عبدالعظيم وديع احمد ملك

عبذهللا إبراهيم محمذ أحمذإبراهيم محمذ أحمذ يارا

سعيد محمد سعيد محمدعبدهللا

الكرانى الحميد عبد على محمد علىالحميد عبد على محمد على آدم

زيد ابو حسانى سعد هللا عبدزيد ابو حسانى سعد هللا عبد محمد

السيد العزيز عبد السيد محمدالسيد العزيز عبد السيد محمد على

العال عبد حداد احمد خالدحداد احمد خالد اياد

نصر فتحي عادل محمدفتحي عادل محمد يوسف

غنيمي أحمد حسني أحمدغنيمي أحمد حسني أحمد محمد

السيد محمد جوده احمدرتيل

احمد محمود احمد عليمحمود احمد علي ياسين

محمد محمود محمد هيثممحمد محمود محمد هيثم ريتال

عاشور محمد صالح سميرمحمد صالح سمير محمد

الحفيظ عبد ناجي محمد نورالحفيظ عبد ناجي محمد نور محمود

محمد مبارك ابراهيم مصطفىمحمد مبارك ابراهيم مصطفي عمر

درويش صالح عصام احمدصالح عصام احمد ريتال

 مبارك عباس احمد رمضان عباس احمد رمضان نوران

 هدية يونس ابراهيم احمدهدية يونس ابراهيم احمد ياسين

محمد محمود مشالى محمودمحمود مشالى محمود مروان

محمد ابوبكر محمد الفاروق عمر ابوبكر محمد الفاروق عمر محمد

الغباري عيد محمد أحمد ميبدر الحليم عبد النعيم عبد سيد سلمي

حسين حسن سيد محمدحسن سيد محمد احمد

محمد متولي عبدالعظيم الدين عالءمتولي عبدالعظيم الدين عالء محمد

 مصطفى احمد محمد احمدأحمد محمد أحمد أنس

عبدالحميد محمد ممدوح محمدممدوح محمد آسر

حامد حمزه الوهاب عبد حمزهرودينا

بكري أحمد سيد محمدبكري أحمد سيد محمد إسراء

الرازق عبد العال عبد عبده يحيي الرازق عبد العال عبد عبده يحيي تاليا

 يونس فؤاد شمندي محمديونس فؤاد شمندي محمد محمود

 صيام السيد الهادي عبد الرحمن عبد أحمد صيام السيد الهادي عبد الرحمن عبد احمد الرحمن عبد

 على احمد اسامة احمدالمغربى على احمد اسامة احمد ليان

قطب السيد حمدى محمد يحيىحمدى محمد يحيى عمر

السيد الرحيم عبد السيد محمدالرحيم عبد السيد محمد ريماس

سيدهم يوسف صوئيل رامي كاراس يوسف صموئيل رامي كاراس

 احمد قابيل كمال محمد قابيل كمال محمد عمر

محمد عبدالرحمن محمد وليدعبدالرحمن محمد وليد محمد

برعى طايع محمد منى محمد يوسف احمد ادم

محمد العليم عبد يوسف محمدالعليم عبد يوسف محمد يوسف



داود حسيني جالل تامر حسيني جالل تامر محمد

حسين فرغلي احمد جميلهمحمد حسين فاروق احمد ياسين

محمد االشافي عبد حسن كمالحبيبه

انجليوس فهمى نبيل جونفهمى نبيل جون افروسينا

عبدالرحمن عبدالحميد عادل محمدعبدالحميد عادل محمد عمر

غانم حسن عبدالعزيز محمودغانم حسن العزيز عبد محمود لؤى

عبدالمنعم عبداللطيف احمد صالحعبدالمنعم عبداللطيف احمد صالح حمزة

محمد أحمد السيد محمودمحمد أحمد السيد محمود ياسين

علي احمد علي ايمناحمد علي ايمن إيالف

  على على السيد علىعلى السيد على عمر

شاهين ابراهيم محسد ابراهيمشاهين ابراهيم محسد ابراهيم يارا

المولى عبد اسماعيل عبده مصطفىاسماعيل عبده مصطفى ملك

هللا عبد رضوان محمد رضارضوان محمد رضا رحمة

داود حليم عزي شاديحليم عزي شادي ابانوب

محمد عبدالحميد عيد مصطفىأحمد

فام عياد ثابت سامرعياد ثابت سامر جولسيا

 علي السيد حسن اية ابراهيم غريب محمد خالد

احمد محمد حسين محمدمحمد حسين محمد حسين

الرحمن عبد ابراهيم حمدى احمدابراهيم حمدى احمد الرا

علي قرواش محمد مرزوققرواش محمد مرزوق ياسين

عفيفي هللا فتح ابراهيم هيثمخديجة

محمد نصير حسن محمدنصير حسن محمد ياسين

محمد احمد محمد سامحاحمد محمد سامح إياد

 علي عبدالعزيز محمد مروان علي عبدالعزيز محمد مراون

 سيدهم يوسف صمونيل رامي كيرمينا يوسف صموئيل رامي كيرمينا

خليفة محمد العربي السيد طارقمحمد العربي السيد طارق عمر

اسماعيل محمود مصطفي محمداسماعيل محمود مصطفي محمد

 ايوب رمضان ايوب محمد رمضان ايوب محمد مصطفى

 أبوبكر محمد محمد مصطفيكريم

 حسن بكر ابو تامر فريدة حسن بكر ابو تامر فريدة

الموجود عبد محمد احمد محمدإياد

 الموجود عبد محمد احمد محمدكريم

 يونس عبدالنعيم احمد ملك يونس عبدالنعيم احمد ملك

عيسوى احمد فوزى محمداحمد فوزى محمد احمد

الجنيدي اسماعيل سامي رافعاسماعيل سامي رافع سمير

حامد محمود محمد عصامحامد محمود محمد عصام حبيبه

محمود خليفه محمد سيدخليفه محمد سيد بالل

حسن على منصور محمدعلى منصور محمد لبنى

العزيز عبد السيد عطية اسامةالسيد عطية اسامة مريم

قدرى مرسى فهمى احمدمرسى فهمى احمد بالل

 ابراهيم رشاد  محمد  سامي  جنيابراهيم رشاد محمد سامي جني

النبى عبد الفتاح عبد فوزى محمدالفتاح عبد فوزى محمد ياسين



 حسن حسن محمد صابر  حسن محمد صابر محمد

الكريم عبد محمد سيد وليدسما

محمد عابد صبحي سليمانمحمد عابد صبحي سليمان مروه

احمد فريد حسن محمدفريد حسن محمد حسن

بكر العزيز عبد علي محمدالعزيز عبد علي محمد لمار

 إبراهيم غريب فتحى محمدابراهيم غريب فتحى محمد ياسين

احمد سيد السيد احمد سيد رانياعبدهللا فتوح حسين احمد كريم

 السيد عفيفى السيد سعدهللا رضا السيد سعدهللا رضا ريتال

ابراهيم سيد طه محمدسيد طه محمد ناديه

احمد محمد حامد محمدمحمد حامد محمد حمزه

موسي محمود أحمد محمدموسي محمود أحمد محمد جوري

حسن ابوالحمد احمد محمدحسن ابوالحمد احمد محمد احمد

حسن المنعم عبد إبراهيم محمدإبراهيم محمد عمر

علي محمد عليوه محمد نبيل عليعليوه محمد نبيل علي

علي محمد عليوه محمد نبيل علي محمد عليوه محمد نبيل علي

ياسين محمد إبراهيم نسمهسمهوت عاطف محمد محمود صبا

محمد فوزى أحمد عبدالحكم محمدمحمد فوزى أحمد عبدالحكم محمد مصطفى

عبيد شفيق زاهر نورانطون

رضا بهيج مينا أنطونيوسرضا بهيج مينا أنطونيوس

ابراهيم الحليم عبد مصطفى الدين حسامابراهيم الحليم عبد مصطفى الدين حسام حمزه

حامد إبراهيم غريب محمد الرا

حامد حسين عطا ناصرحسين عطا ناصر محمد

ابراهيم محمد إبراهيم محمدمحمد إبراهيم محمد إبراهيم

الدمرانى عبدالرحيم احمد محمدسمير

احمد احمد عبدالفتاح احمد كنزي

العال عبد محمود  الواحد عبد محمدمحمود الواحد عبد محمد عمر

 الغني عبد صبري محمد أحمدمروان

سليمان عيد الرحمن عبد عمادسليمان عيد الرحمن عبد عماد محمد

الدسوقي ابراهيم محمد محسن ميرناالدسوقي ابراهيم محمد محسن ميرنا

الدسوقي ابراهيم محمد محسنالدسوقي ابراهيم محمد محسن منه

احمد علي هللا عبد عصامعلي عبدهللا عصام عمر

 المنعم عبد السالم عبد السيد هشامالسالم عبد السيد هشام ايمن

أحمد محمد صالح محمد محمد صالح محمد يوسف

جرجس تادروس حبيب جورجي مجدي ميلسيا

محسن احمد محمد محسناحمد محمد محسن محمد

محمد الرحمن عبد الجوهرى ابراهيممحمد الرحمن عبد الجوهرى ابراهيم على

سالم حامد السالم عبد محمد   حامد السالم عبد محمد ليورا

 محمد سليم عبدالمعز محمد محمد سليم المعز عبد محمد سما

المنعم عبد عوض عطا محمدعوض عطا محمد جودى

احمد جادالرب الكريم عبد احمدجادالرب الكريم عبد احمد اسيل

بخيت كمال الدين عالء محمدبخيت كمال الدين عالء محمد مريم

ابراهيم حسن محمد راويهاحمد حامد عطا جني



  سالمة محمد سالمة رحمة سالمة محمد  سالمة رحمة

محمود توفيق عبدالدايم احمدتوفيق عبدالدايم احمد مالك

محمد أحمد محمد محمود احمد محمد محمود مريم

محمد سيد محمد مصطفيسيد محمد مصطفى محمد

سليمان على سليمان محمدعلى سليمان محمد رقية

شحاته محمد الدين صالح احمدمحمد الدين صالح أحمد الدين صالح

المولى عبد ابوزيد دقة مصطفىابوزيد دقة مصطفى حمزة

ثابت راشد محمد سامحراشد محمد سامح نيره

محمود قاسم ابراهيم محمدقاسم ابراهيم محمد كريم

ذكي نجيب حنا بوالنجيب حنا بوال باتريك

الرحمن عبد محمد عبدالرحمن عمروالرحمن عبد

الباقي عبد حسن صالح محمدحسن صالح محمد باهلل المعتصم

احمد عبدالعزيز احمد محمدروجين

جبريل محجوب المنعم عبد أحمد محجوب المنعم عبد أحمد عبدالمنعم

حسن الواحد عبد محمود محمد ديمة

إبراهيم آدم المجيد عبد مصطفىآدم المجيد عبد مصطفى آدم

موسى الكومى محمد أسماءمبروك محمود يحى محمد

 مصطفى محمود عبدالرؤوف محمدمحمود عبدالرؤوف محمد الرا

مدني محمد يوسف محمدمدني محمد يوسف محمد يوسف

احمد سيد يسن الرحيم عبد احمديسن الرحيم عبد احمد الرحيم عبد

خليل اسماعيل خليل حاتمخليل اسماعيل خليل حاتم محمد

أحمد يوسف سيد محمديوسف سيد محمد أنس

فرغل رياض وليد ملكفرغل رياض وليد ملك


