
 بقويسنا اليابانية المصرية المدرسة

المنوفيـة محافظة

 الوالد اسم الطفل اسم

العراقي عطيه عبدالعظيم محمدالعراقي عطيه عبدالعظيم محمد أدم

العدوى حسن فتحى يحي خالدالعدوى حسن فتحى يحي خالد

 المرسي محمود رشاد وليدرشاد وليد الرحمن عبد

حسانين مصيلحى جمال حسامحسانين مصيلحى جمال حسام محمد

حسانين مصيلحى جمال حسامحسانين مصيلحى جمال حسام احمد

حسانين مصيلحى جمال حسامحسانين مصيلحى جمال حسام محمد

البربري علي محمد ابراهيمالبربري علي محمد ابراهيم محمد

محمد محمود عزت احمدمحمود عزت احمد ادهم

مطر ميرهم عزيز مينا ميرهم عزيز مينا مارلي

 حسن العظيم عبد حسن وائليوسف

جندى صابر حلمى سامحديفيد

سليمان امام سليمان احمدامام سليمان احمد جنا

متولى عطوة متولى محمودمتولى عطوة متولى محمود أنس

عبده الوهاب عبد عيد احمدالوهاب عبد عيد احمد يزيد

نصار على محمد المتعال عبد نصار على محمد المتعال عبد محمد  

 ميخائيل حنا فؤاد ماري عبدالسيد ابراهيم انطون بوال

 متولى السيد تامرمتولى السيد تامر مهند

فرج السيد حسن محمد خالدفرج حسن محمد خالد مريم

ابوالعنين محمود علي هاجرابوالعنين محمود ابوالعنين محمود آدم

السيد محمد محمود جميلالسيد محمد محمود جميل محمود

حماد نصر عوض خالدحماد نصر عوض خالد محمود

العوني زكي همام عاطفالعوني زكي همام عاطف فاطمة

محمد القصرى احمد محمدمحمد القصرى احمد محمد أدهم

حسن المنعم عبد حسن محمدحسن عبدالمنعم حسن محمد بهاء

 ابراهيم فهمى محمد سارهندا محمد احمد يارا

يوسف السيد أحمد محموديوسف السيد أحمد محمود إبراهيم

 عبدالمجيد خيرى محمد مصطفىمصطفى

الملك عبد نجيب صبحى هانىصبحى هانى مريم

غنيم المجد ابو تامر ياسرعلوه غنيم المجد ابو تامر ياسر



محمد السيد حامد رأفتمحمد السيد حامد رأفت جودى

عبدالرازق عبدالغنى محمود حسنى  عبدالرازق عبدالغنى محمود حسنى

حسن المعاطى أبو محمد هانىالمعاطى أبو محمد هانى أحمد

نصر مرسى محمد علىنصر مرسى محمد على

محمد حمدي شريف محمدمحمد حمدي شريف محمد

مصطفى السيد هانى زيادمصطفى السيد هانى زياد

ابراهيم المرسى عبدهللا اشرفابراهيم المرسى عبدهللا اشرف محمد

عطوة السيد محمد صبري عطوة محمد صبري إبراهيم مريم

خفاجى السيد الحميد عبد أسماءهندى عامر محمد آدم

على سليمان رمضان محمدسليمان رمضان محمد اسمى

محمد حجازي محمد رافتحجازي محمد رافت يوسف

الشايب اإلمام اإلمام منى زين الحليم عبد احمد محمد

الرحمن عبد العاطي عبد أمين محمدالعاطي عبد أمين محمد هنا

 عبدالوهاب على محمد حمادةعبدالوهاب على محمد حمادة فاطمة

إبراهيم سعد إسماعيل أحمدسعد إسماعيل أحمد الرا

 العشماوي ابراهيم نادي ضياء العشماوي ابراهيم نادي ضياء سيف

 موسى اللطيف عبد الفتاح عبد إبراهيم موسى اللطيف عبد الفتاح عبد إبراهيم مريم

الدلنجاتى محمد محمد طارقمحمد

السيد المليجى محمد حساممالك

نصار موسى العليمى محمدنصار موسى العليمى محمد مالك

علي عبدالهادى مجدى هندابراهيم محمد طلعت ممدوح رودينا

شرشر العزيز عبد الدين صالح أحمدشرشر العزيز عبد الدين صالح أحمد خالد

شرشر العزيز عبد الدين صالح أحمدشرشر العزيز عبد الدين صالح أحمد زينب

 الحنونى حمدى على جنىالحنونى حمدى على جنا

 احمد محمد محمود محمد  احمد محمد محمود محمد محمود

وهبه الجيد عبد شعبان الجيد عبد محمدوهبه الجيد عبد شعبان الجيد عبد محمد

 فرج محمد أحمد إيهابفرج محمد أحمد إيهاب ملك

محمود ربيع الدين شمس وليد ربيع الدبن شمس وليد وعد

عزب السيد عرفه خالدأحمد

بيومي السيد محمد اسامهبيومي السيد محمد أسامه محمد

 إبراهيم إبراهيم جمال إبراهيم إبراهيم جمال إبراهيم رهف

حبيش ابراهيم حسن نادرحبيش ابراهيم حسن نادر انس

اسماعيل غريب البديع عبد احمد اسماعيل غريب البديع عبد احمد علياء

قابيل ابراهيم محمد احمدقابيل ابراهيم محمد احمد اسالم

زايده العزب عطيه احمدزايده عطية احمد هنا

 عبده النادى الفتاح عبد محمد الرحمن عبد  عبد النادى الفتاح عبد محمد الرحمن عبد

شحاتة محمد الحميد عبد يحيى أحمد رؤى



محمود عيد محمد ماهرمحمود عيد محمد ماهر مالك

العطار جوده شحاته هشاممحمد

محمد سالم أحمد يحييسالم أحمد يحيي حنين

خليل خليل ابراهيم مصبحخليل ابراهيم مصبح عمر

عبدهللا عباس محمدسامي أحمدعباس محمدسامي أحمد رقيه

السيد ابراهيم الفتاح عبد محمدابراهيم عبدالفتاح محمد عبدالفتاح

ابوسليم السيد محمد مصطفىسليم ابو محمد مصطفى براء

عيسى الغني عبد سعد محمد سلمي

مصطفى أحمد السيد محمدمريم

السيد سالم العاطى عبد اسامةسالم العاطى عبد اسامة احمد

محمد محمود محمود محمديامن

هللا عبد عباس الغفار عبد مصباحعباس الغفار عبد مصباح أسيل

الدسوقي ابراهيم رياض امير الدسوقي ابراهيم رياض امير سيف

سند محمد محمود محمدسند محمد محمود محمد انس

عبدالقادر أحمد عبدالظاهر محمدعبدالرحمن

 شحاتة توفيق شحاتة سارةسعد لبيب اسالم أسيل

عمايم علي إبراهيم عليعمايم علي إبراهيم علي إبراهيم

 احمد نجم بكري محمداحمد نجم بكري محمد احمد

 على عبدالرحمن سالمه احمد موسى على عبدالرحمن سالمه احمد عبدالرحمن

محمد سلمي سليمان عالءسليمان عالء عمر

علي الدسوقي ابراهيم أحمدأسما

علي الدسوقي ابراهيم أحمدأسيل

محمد أمين عصمت مجديامين عصمت مجدي فضل

عيسى حسن سعد محمدعيسى حسن سعد محمد روفانا

فرج معوض فرج محمدمعوض فرج محمد مايا

هللا عبد كريم محمد فتحي محمدهللا عبد كريم محمد فتحي محمد نادين

منصور علي سعد مجدي محمودعلي سعد مجدي محمود

ابوخليل ابراهيم اسماعيل عبدالجوادابوخليل اسماعيل عبدالجواد بتول

 الحكيم عبد الخالق عبد إسماعيل تامرالحكيم عبد الخالق عبد إسماعيل تامر أحمد

السيد الرازق عبد بيومى محمود حمزةالسيد الرازق عبد بيومى محمود حمزة

بالل الحفيظ عبد محمود احمدالحفيظ عبد محمود احمد عمر

بالل الحفيظ عبد محمود احمدالحفيظ عبد محمود احمد عمار

جمعه عبدالحميد محمد جمال محمدجمعه محمد جمال محمد يوسف

شرشر العزيز عبد الدين صالح أحمدشرشر العزيز عبد الدين صالح أحمد محمد

عطاهللا مصطفى فتحى حسن مصطفى فتحى حسن رودينا

القصري محمد محمد عمروالقصري محمد عمرو أسيل

ابادير روفاءيل فريد باسمروفائيل فريد باسم نفين



متياس لبيب أنور باسملبيب أنور باسم كارين

حسين غنيم فاروق ايمانسالم عبدالفتاح عطيه عبدالحميد جني

محمودعبدالعزيزالقطب عصامالعزيز عبد محمود عصام رقية

حسن حسن علي احمدحسن علي احمد محمد

العطار جوده شحاته هشامرويدا

مرسال إسماعيل أحمد إسماعيلمرسال إسماعيل أحمد إسماعيل أحمد

احمد سيد يسن السيد ياسراحمد سيد يسن السيد ياسر رهف

الواحد عبد محمد الواحد عبد محمد مريم

صالح على السيد رمضان ايمنصالح على السيد رمضان ايمن محمود

العطا ابو الستار عبد المؤمن عبد محمدالعطا ابو المؤمن عبد محمد مازن

عجله  على  محمود على  الدين عالءزهراء

عبدالحميد محمد حسن حمادهحمزة

عمر جابر الدين عز احمدعمر جابر الدين عز احمد عزالدين

دغيدي محمد احمد سيد اميردغيدي محمد احمد سيد امير مالك

 قنصوه عبدالحميد عبدهللا وائل عبدهللا وائل جنا

باشا شاكر ابراهيم احمديوسف

الدلنجاتى محمد محمد طارقالرحمن عبد

خليل محمود راضي عمروخليل محمود راضي عمرو محمد

 سليمان حنا ميخائيل عادل  حنا ميخائيل عادل ميخائيل

على مصطفى محمد احمدمحمد

نصار موسى العليمى محمد نصار موسى العليمى محمد معاذ

عبدالعزيز طه الدسوقى طهطه الدسوقي طه لوجين

عبدالعزيز طه الدسوقي طهطه الدسوقى طه روزين

عبدالعزيز طه الدسوقي طهعبدالعزيز طه الدسوقي طه حمزه

 حسن العظيم عبد حسن وائل محمود

سالم خليل محمود الغنى عبد محمدسالم خليل محمود الغنى عبد محمد ريم

خليل محمود الغنى عبد محمدسالم خليل محمود الغنى عبد محمد رنا

محمد عبدالغفار محمد عمروعبدالغفار محمد عمرو عبدالرحمن

عكاشة السالم عبد محمد أكرمعكاشة محمد أكرم دانا

عزب السيد عرفه خالدمصطفى

مصطفي سليمان مصطفي محمدسليمان مصطفي محمد فريدة

سالم عبدالحكيم يوسف احمدسالم عبدالحكيم يوسف احمد عمر

ابراهيم فهمي عزت محمد مازن

سعد عمر حسين ايمانشلبي عبدالحليم عبداليميع عبدالرحمن احمد ملك

سويد الحليم عبد متولى أحمدسويد الحليم عبد متولى أحمد سلمى

ابوالعنين محمود علي هاجرابوالعنين محمود ابوالعنين محمود حمزة

احمد جوده المرضى عبد احمدجوده المرضى عبد احمد فريده



متولى عبدالرحمن عبدالفتاح عبدالرحمن يوسف

رمضان مختار عزت محمدرمضان مختار عزت محمد فريدة

احمد على جوده اشرفعلى جوده اشرف منه

 موسى اللطيف عبد الفتاح عبد إبراهيم موسى اللطيف عبد الفتاح عبد إبراهيم عبير

محمد السيد حامد رأفتمحمد السيد حامد رأفت هللا تيم

خميس موسي فتوح موسيخميس موسي فتوح موسي ملك

حسانين مليجي عباس أحمدمليجي عباس أحمد إياد

الجيار محمد فتحى محمدمالك

الشيخ محمد على محمد إيناسمنصور حامد سمير محمد أحمد لينا

 حميده عبدالجليل عبدالسالم كنزي حميده عبدالجليل عبدالسالم كنزي

 احمد عبدالمجيد قطب محمد أحمد عبدالمجيد قطب محمد إياد

الليثى الرحمن عبد العاطى عبد هاجرابراهيم صبرى ابراهيم  محمد

احمد حسين احمد حسين حسين احمد حسين احمد

 نصار على محمد المتعال عبد نصار على محمد المتعال عبد يوسف

مطر ميرهم عزيز ميناميرهم عزيز مينا مارك

حماد هللا فتح مصطفي محمود هللا فتح مصطفى محمود ميرال

عبدالمالك مسيحه بباوي عبدالمسيحعبدالمالك مسيحه بباوي عبدالمسيح سيلينا

زقزوق عبدالخالق إبراهيم عبدالخالقزقزوق إبراهيم عبدالخالق إبراهيم

السيد المليجي محمد حاتم السيد المليجي محمد حاتم محمد

الشامي علي الشهيد عبد عليالشامي الشهيد عبد علي عبدهللا

عبدالرحمن محمد الدين زين محمد اسامهمحمد الدين زين محمد اسامه محمد

أحمد الحميد عبد أحمد حسامأحمد عبدالحميد أحمد حسام روان

احمد محمد محمود محمداحمد محمد محمود محمد ادم 

البشري احمد جمال احمدالبشري جمال احمد جمال

محمد الفتاح عبد محمود حامدمني

سعد رمضان على يوسفسعد رمضان على يوسف

صقر مصيلحى فتحى محمدصقر فتحى محمد فارس

العرابي مصطفى فاروق خالدالعرابي فاروق خالد باسم

محمد عبدهللا سعيد عبدهللاتالين

 على على القادر عبد محمد احمد على القادر عبد محمد احمد لوجينا

احمد سيد محمد احمد سيد احمداحمد سيد احمد الرحمن عبد

الجمل همام الدين صالح محمدالجمل همام الدين صالح محمد احمد

االشقر عزب عبدالنبي تامراالشقر زكى عزب عبدالنبي تامر أحمد

االشقر زكى عزب عبدالنبى تامراالشقر عزب عبدالنبى تامر احمد

االمام محمد السيد الوهاب عبداالمام محمد السيد الوهاب عبد نورسين

زهران العزب رشدى محمدلجين

زهران العزب رشدى محمداياد



محمد متولى السيد تامرمتولى السيد تامر براء

عفيفي أحمد سليمان تامرعفيفي أحمد سليمان تامر حنين

جندى صابر حلمى سامحماركو

السيد زكى عبدهللا ايمنملك

سالمة القادر عبد عماد أحمدسالمة عماد أحمد الرا

على محمد الرحمن عبد أحمدالنصر أبو على محمد الرحمن عبد أحمد الرحمن عبد

ابراهيم سليمان ناجى ميناسليمان ناجى مينا مريم

وهب أحمد محمد عبدالعزيز محمد أمينمحمد

رزقاهلل رمزي رضا بطرسجوي

غبلاير عازر فرح مايكلغبلاير عازر فرح مايكل ميرا

اإلمام هللا عبد اإلمام محمد اإلمام هللا عبد اإلمام محمد هللا عبد

 هالل وصال محمد أحمد هالل محمد أحمد جيسى

صوان عطيه سعيد أمانىمحمود محمد نصر محمد ريمان

 سليمان المنشاوي محمد المنشاوي مهاالمزين بسيوني علي شعبان راشد ميسم

 سليمان المنشاوي محمد المنشاوي مها المزين بسيوني علي شعبان راشد محمد

العراقي عطيه عبدالعظيم محمدالعراقي عطيه عبدالعظيم محمد إياد

فرج محمد وصفي أحمدالرحمن عبد

بيومى ابراهيم جمال ابراهيمبيومى جمال ابراهيم جمال

وهب العزيز عبد احمد سمرسليم رأفت أحمد أسيل

الرحمن عبد العزيز عبد الدسوقى جابر عمرالعزيز عبد الدسوقى جابر عمر احمد

الغني عبد محمد المجيد عبد أحمدمحمد المجيد عبد أحمد الرين

الشريف عبدالقادر عاصم عبدالقادرالشريف عبدالقادر عاصم عبدالقادر محمد

سويد عبدالحليم متولى عمرومتولى

خضر المعطى عبد سعيد محمدمالك

بيومى السيد عبدالسالم عمادفريدة

السيد الرحمن عبد السيد احمدالرحمن عبد السيد احمد فريدة

ابوزيد احمد ابراهيمالديساوىابوزيد الديساوىاحمد ابراهيم ساره

صباح على احمد عبدالعليم الهام جابر السيد نجيب محمد مصطفى يوسف

محمد متولي متولي طلعتمحمد متولي طلعت احمد

محمد متولي متولي طلعتمحمد متولي طلعت محمد

مرجان مصطفى مصلحى صالحمصطفى مصلحى صالح مصطفى

مصيلحى محروس فؤاد محروسمحروس فؤاد محروس مريم

بيومي عبدالمجيد احمد ابراهيمعبدالمجيد احمد ابراهيم اياد

المجد ابو غريب محمود غريب محمدالمجد ابو غريب محمود غريب محمد ياسين

جاد محمود محمد عزتجاد محمود محمد عزت محمد

 اللطيف عبد السيد شعالن أمير السيد شعالن أمير آدم

 حميده عبدالجليل حميده كريم حميده عبدالجليل حميده كريم لمار



خضر كامل احمد رويداخضر كامل احمد رويدا

السالم عبد جابر سعد محمودجابر سعد محمود سعد

السالم عبد جابر سعد محمودجابر سعد محمود مصطفى

حجازي محمد كمال محمد احمدحجازي محمد كمال محمد احمد ادم

 العزم ابو احمد محمد احمد روانالعزم ابو احمد محمد احمد روان

عبداللطيف شحات أحمد فارسعبداللطيف شحات أحمد فارس

شعيب أحمد سيد فتحى أحمد آسر

السيد محمد سعيد ضياءمحمد سعيد ضياء عمر

بيومي السيد محمد أميربيومي السيد محمد امير أدم

زايده نصر محمد سامي عبدهللازايده نصر محمد سامي عبدهللا أحمد

 الدسوقي حلمى شكرى احمد حلمىالدسوقى حلمى شكرى احمد حلمى هاجر

محمد السيد حامد السيد محمد السيد حامد السيد ياسين

النبى عبد حسن صابر أسامةالنبى عبد حسن صابر أسامة أنس

حامد عبدهللا مجدي احمدعبدهللا مجدي احمد مجدي  

الرفاعي محمد محمود احمدالرفاعي محمد محمود احمد محمود

 احمد سيد حسينى وافى محمداحمد سيد حسينى وافى محمد وافى

حسنين العزيز عبد سعيد احمدحسنين العزيز عبد سعيد احمد محمد

 الطنطاوى على مختار عادل  الطنطاوى على مختار عادل  عمر

محمد عبدهللا المرضي عبد الرحمن عطاءمحمد هللا عبد  المرضي عبد الرحمن عطاء عمر

مصرية  إسماعيل الدسوقى إبراهيم وليد إسماعيل الدسوقى إيراهيم وليد عمر

 سعد محمد حسن سليم سعد محمد حسن سليم امجد

سيد غنيمي عبدالرسول اسالمغنيمي عبدالرسول اسالم محمد

البربري علي محمد ابراهيمالبربري علي محمد ابراهيم احمد

 ميخائيل فام صبحي مينا فام صبحي مينا استيفن

مساور الحميد عبد فتحي عمرومساور الحميد عبد فتحي عمرو اياد

بدوى محروس محمد محروسبدوى محروس محمد محروس جودى

حافظ فهمي القلشي باسمفهمي القلشي باسم احمد

علي عبدالعظيم علي احمدعبدالعظيم علي احمد علي

سعد فواز الفتاح عبد الدين عمادفواز الفتاح عبد الدين عماد نزار

محمد السالم عبد الستار عبد سميرنصر

عبدالحميد محمد رمضان عمادمحمد رمضان عماد سما

مجاهد محمد مجاهد كريممجاهد محمد مجاهد كريم روان

حمود شهاب السيد أحمدحمود شهاب السيد أحمد رقية

حماد السيد مسعد رضوىعمر

الشيخ الغريب عباس مصطفى محمدالشيخ الغريب عباس مصطفى محمد عمر

داود حامد طه محمد طه محمد يوسف

 احمد العزير عبد الرءوف عبد محمود احمد العزير عبد الرءوف عبد محمود مالك



الحصرى صابر كامل محمدالحصرى كامل محمد انس

محمد العزيز عبد رشدى عمادعبدالعزيز رشدى عماد أنس

ابراهيم السيد عبدالستار أحمدمحمود

علي سعد علي السيدعلي سعد علي علي السيد سما

السيد فؤاد محمد سارهتولين

صابر نصرهللا عليان نصرهللانصرهللا عليان نصرهللا احمد

 سليمان مصطفى لطفي محمدفاطمه

 متولى إسماعيل متولى محمد متولى إسماعيل متولى محمد حمزة

 عبده احمد بيومى محمدأيسل

 عبده احمد بيومى محمدياسر

عالم محمود الفني عبد محمدعالم محمود الغني عبد محمد نور

العناني سيداحمد علي ياسرالعناني علي ياسر تقي

 العناني سيداحمد علي ياسرالعناني علي ياسر رؤي

الكشك السالم عبد عباس احمدمازن

محمد هللا فرج محمود اسامةمحمد هللا فرج محمود أسامة هاجر

الغنيمي مصطفى متولي محمدالغنيمي مصطفى متولي محمد ملك

البرماوى محمد حلمى طارقالبرماوى حلمي طارق ريماس

حماد رزق محمد رزق حماد رزق محمد رزق رنا

محمد حسين محمود حسينحسين محمود حسين جودى

متياس لبيب انور هانى افروسينا

شديد محمود سامي محمود شديد محمود سامي محمود زياد

 السيد محمد محمد أسماء جمال أحمد أنس

عفيفي سليمان محمد لوجينعفيفي أحمد سليمان محمد لوجين

امام سليمان جمال محمدسليمان جمال محمد ياسين

موسي عزت عادل احمدلوجين

سليمان امام سليمان احمدامام سليمان احمد محمد

محمود جمعة عاشور عصاممحمود جمعة عاشور عصام محمد

فرج الرحمن عبد فرج سارةأحمد موسي الحميد عبد محمد مروان

الكومى على محفوظ محمدالكومى محفوظ محمد على

 حسيني الحميد عبد عادل محمدالحميد عبد عادل محمد يوسف

سلطان قطب عبدهللا جمالسلطان قطب عبدهللا جمال مريم

 المنسي محمد عبدربه عصام عماد رقيهالمنسي محمد عبدربه عصام عماد رقيه

بديرة حسن المقصود عبد حسن وائلبديرة المقصود عبد حسن وائل ياسين

 ميخائيل حنا فؤاد ماريعبدالسيد ابراهيم انطون ان

زرد المرسي محمد أكملالمرسي محمد أكمل مالك

بيومى احمد احمد رمزىادم

زيان مسعود الدين عماد تميمضى



فوده الباري عبد محمود احمدفوده الباري عبد محمود احمد ملك

 أحمد محمد محمد مصطفيمحمد محمد مصطفي أدم


