
الشرقية محافظة صقر بكفر اليابانية المصرية المدرسة

 الوالد اسم الطفل اسم

 السيد محمد السيد محمد محمد السيد محمد ياسمين

عبدالفتاح السيد محمد اسماعيل  عبدالفتاح السيد محمد اسماعيل فرح

محمد عبدالروف السيد ايهاب عبدالروف السيد ايهاب محمود

بركات جاد عبدالرؤف محمدبركات جاد عبدالرؤف محمد أحمد

محمد حسين محمد احمدمحمد حسين محمد احمد حنين

هالل الحى عبد حسين احمدحسين احمد حسين

عبدهللا السيد عثمان أشرفعبدهللا السيد عثمان أشرف محمد

بسطويسى هالل محمود هاللبسطويسى هالل محمود هالل محمود

ابراهيم يوسف كمال ابشواىابراهيم يوسف كمال ابشواى ايرينى

عبدالحميد محمد احمد ابراهيمعبدالحميد محمد احمد ابراهيم محمد

سليم مصطفى سليم محمدنهى

على عبدالحميد طلعت عبدالحميدعبدالحميد طلعت عبدالحميد محمد

ابراهيم ابراهيم محمد وليد ابراهيم محمد وليد ملك

عوض عبدالمجيد احمد محمد عوض عبدالمجيد احمد محمد جنا

ابراهيم محمد الشبراوى محمدابراهيم محمد الشبراوى محمد همس

سالم محمد عبدالحميد مصبح السيدسالم محمد عبدالحميد مصبح السيد يوسف

 دياب عبدالحليم جمال محمد  دياب عبدالحليم جمال محمد جنى

محمود زكي العزيز عبد محمود  زكي العزيز عبد محمود كريم

عمر عبدالحميد محمد عمرعبدالحميد محمد عمر محمد  

عبدالرحيم بدوى السييد عبدالرحيمبدوى السيد عبدالرحيم عبدهللا

عبدالرحمن محمد محمد السيدعبدالرحمن محمد محمد السيد ياسين

العزيز عبد احمد اسيد ايمنالعزيز عبد احمد السيد ايمن جنى

محمد طه عبدالحميد احمدمحمد طه عبدالحميد احمد جنا

السيد عبدالفتاح علي عبدالفتاحعبدالفتاح علي عبدالفتاح تسنيم

 محمود عبدالقادر محمد امين محمود عبدالقادر محمد امين محمود

دسوقى عبدالفتاح احمد محسندسوقى عبدالفتاح محسن احمد ريان

 السيد عبدالبديع مصطفى الدين حسام مصطفي

السيد محمد السيد ابراهيمالسيد محمد السيد ابراهيم حسام

محمود على محمد السيدمحمود على محمد السيد محمد



ابراهيم عيد عثمان عصامابراهيم عيد عثمان عصام احمد

مجاهد رجب رجب محمدمجاهد رجب رجب محمد ملك

الحميد عبد العزيز عبد ناجب خديجهعبدالسالم محمد عصام محمد

اللبودى العليم عبد يحيى سمرطه محمد أحمد سجى

مهدى محمد فتحى رجاء نيجارمهدى محمد فتحى رجاء نيجار

احمد اسماعيل محمد عمرواحمد اسماعيل محمد عمرو نبيلة

 حسن محمود حسين محمدحسين

 حسن محمود حسين محمدحسين

النصر ابو حسني السيد هيثمالنصر ابو حسني السيد هيثم يس

محمد موسى أنيس محمدمحمد موسى أنيس محمد مازن

ابراهيم عيد عثمان احمدابراهيم عيد عثمان احمد امل

الشيوي عليوه مرشد رمضان محمدالشيوي عليوه مرشد رمضان محمد سلمى

 عطيه محمد حسن خالد عطيه محمد حسن خالد رودينا

منصور نصرهللا الدين وحيد محمدمنصور هللا نصر الدين وحيد محمد رغد

عامر السيد محمد عبدالسالم محمد

حسن محمد مقبل محمدحسن محمد مقبل محمد احمد

شعيشع حسن باز عالءشعيشع حسن باز عالء محمد

عطيه برى عطيه احمدعطيه برى عطيه احمد عمر

بدوى السيد صالح السيدبدوى السيد صالح السيد محمد

 طنطاوى أحمد الكريم عبد أحمد طنطاوى أحمد الكريم عبد أحمد مريم

 علي علي عبدالصبور علي علي عبدالصبور علي محمد

حسن عبدهللا مرتضى محمودمحمد

حسن مرسي محمود عبدالحليم محمودمرسي محمود عبدالحليم محمود مصطفي

احمد يوسف احمد محمديوسف احمد محمد يوسف

 عبدالمعطى فهمى محمد مصطفى عبدالمعطى فهمى محمد مصطفى مريم

 حسن المنعم عبد حسن السيد احمدالمنعم عبد حسن السيد احمد عمر

حسن محمد عبدالسالم احمدحسن محمد عبدالسالم احمد  البراء

الفتاح عبد خليل عثمان محمدخليل عثمان مححد علي

يوسف المجيد عبد عبدالحميد احمد محمدملك

ابراهيم متولى محمد ماهر معاذ

أحمد السيد محمد مدحتاحمد السيد محمد مدحت ميار

الخولى سعد مصطفى فتحى محمدالخولى سعد مصطفى فتحى محمد روفان

ابراهيم محمد منصور العربيمحمد منصور العربي محمد

ابوالمعاطى محمد محمد محمودابوالمعاطى محمد محمد محمود محمد

ابراهيم عطيه ابراهيم عطيهعطيه ابراهيم عطيه يارا

عوف على العوضى محمدالعوضي محمد يوسف

سعدهللا عوض عابدين السيدعوض عابدين السيد مريم



سعدهللا عوض عابدين السيدعوض عابدين السيد لى لى

عطيه أحمد عطيه محمدأحمد عطيه محمد حمزه

الغريب حسين سامي محمودسامي محمود رزق

 طاهر محمد السيد محمدمحمد السيد محمد حمزة

مصطفي اسماعيل أمين الباز سيف

الغندور على نظمي احمد صالحالغندور على نظمي احمد صالح مريم

مصطفي اسماعيل أمين علي سهام

سباعى محمد محمد أحمدسباعى محمد محمد أحمد مازن

السيد علي محمد احمدالسيد علي محمد احمد حبيبه

عبدالعال عبدالرحمن مكرم مصطفيعبدالعال عبدالرحمن مكرم مصطفي ميان

حسن عبدالحميد رمضان محمودحسن عبدالحميد رمضان محمود نهال

الصاوى السيد عبده محمدالصاوى السيد عبده محمد عبدالرحمن

غتوري فكري محمد معاذغتوري فكري محمد معاذ النا

بيومي خضر عثمان اشرفخضر عثمان اشرف كنزي

عبدالرحمن محمد محمد صالحعبدالرحمن محمد محمد صالح زاد

ابراهيم محمد عبداللطيف ايمنمحمد عبداللطيف ايمن اسيل

ربه عبد عبداللطيف عبدالقادر احمدعبدالقادر احمد محمد

ابراهيم علي محمد جمال محمودابراهيم علي محمد جمال محمود لؤي

 جمعه مرسى المنعم عبد منصورجمعه مرسى المنعم عبد منصور أحمد

عامر السيد عثمان ايهابعامر السيد عثمان ايهاب مصعب

محمد الهادي شعبان الهاديالهادي شعبان الهادي آدم

عيد محمد محمد صالحعيد محمد محمد صالح سلمي

 الحسيني إبراهيم محمود فاروق احمد الحسيني إبراهيم محمود فاروق أحمد سارة

مرسى عطيه محمد اساهمرسى عطيه محمد اسامه رحمه

حسين محمد محمد حسنحسين محمد محمد حسن هنا

 محمد السيد محمود حازم مالك

شعبان محمد السيد محمدشعبان محمد السيد محمد احمد

 على رجب محمد حسن  على رجب محمد حسن رؤى

ابراهيم محمد احمد محمدابراهيم محمد احمد محمد احمد

عبده عدلى عبده الشحاتعبده عدلى عبده الشحات يوسف

محمد السباعى محمد احمدالسباعى محمد أحمد محمد

احمد محمد مصطفي محموداحمد محمد مصطفي محمود اياد

 سالم ابوالفتوح محمد محمد سالم ابوالفتوح محمد محمد ريتاج

متولى لطفى محمود محمدمتولى لطفى محمود محمد معاذ

على عمر حسنى عمرعلى عمر حسنى عمر جنى

 هللا كرم إبراهيم حسن ديناابراهيم السعيد أحمد السعيد ياسر

 محمد عبدالقادر عبدهللا عبدالقادر محمد عبدالقادر عبدهللا عبدالقادر عمر



مبارك اسحاق طاهر محمدمبارك اسحاق طاهر محمد مهاد

غريب محمد احمد محمد سهامكبشه محمد احمد حجى محمد يوسف

البرقي اسماعيل رجب ابراهيم فاطمهعلي محمد تامر تاال

محمد عبدالروف السيد ايهابعبدالروف السيد ايهاب جودي

النادى منصور محمد احمد النادى منصور محمد احمد ملك

عبدالفتاح طلبه عبدالغني عبدهللاعبدالفتاح طلبه عبدالغني عبدهللا محمد

غتورى عبدالحميد عثمان هانىعبدالحميد عثمان هانى عثمان

خضر ابراهيم عبدهللا السعيد محمدابراهيم عبدهللا السعيد محمد زياد

حسن الباقي عبد محسن حسن شاديالباقي عبد محسن حسن شادي جودي

حسين احمد يسرى احمداحمد يسرى احمد جيالن

احمد ابراهيم عبدالخالق عمر احمد ابراهيم عبدالخالق عمر عزالدين

عامر عبدالرحمن عامر احمدعامر عبدالرحمن عامر احمد يحيى

علي إبراهيم محمد أمين ريم

عبدالهادى محمد على محمدأحمد

الغني عبد عبدالعزيز محمد محمودعبدالعزيز محمد محمود عبدالرحمن

سالم أحمد السيد محمدسالم أحمد السيد محمد جنى

عبداللطيف محمد عبدالمنعم محمدمحمد عبدالمنعم محمد عمار

مصطفى احمد عبدالظاهر محمودمصطفى احمد عبدالظاهر محمود ريم

مصطفي محمد موسي مصطفيمجمد موسي مصطفي محمد

 محمد عبدالجليل محمد احمدعبدالجليل محمد احمد محمد 

محمد عبدهللا هانى محمد عبدهللا هانى محمد دارين

عبدالرحيم بدوى السيد عبدالرحيمبدوى السيد عبدالرحيم ميرنا

سالم حسين عرفه مهرانسالم حسين عرفه مهران أسما

محمد عبدالرازق عثمان محمدمحمد عبدالرازق عثمان محمد عثمان

امام عبدهللا امام احمد ماهر

رفاعى محمد طه محمدرفاعى محمد طه محمد نورسين

مصطفى دسوقى رشاد محمددسوقى رشاد محمد سعيد

بدران امين عبدالناصر محمودبدران امين عبدالناصر محمود جودانا

عبدالصادق ابوزيد السيد محمدعبدالصادق ابوزيد السيد محمد ريناد

ابراهيم همام ابراهيم محمدابراهيم

عبدالعال يوسف فوزى محمد محمدعبدالعال يوسف فوزى محمد محمد صبا

محمود محمد محمود محمدمحمد محمود محمد لمار

سالم السيد مصطفى علىالباز سالم السيد مصطفى على هنا

عطيه حمد سعيد محمدعطيه حمد سعيد محمد مازن

فرجانى زيدان السيد محمدزيدان السيد محمد ريناد

محمد ابراهيم عبدهللا محمدابراهيم عبدهللا محمد محمود

محمد ابراهيم عبدهللا احمدابراهيم عبدهللا أحمد محمود



عبدالرازق عبدالفتاح عبدالرازق محمدعبدالرازق عبدالفتاح عبدالرازق محمد كرمه

عبدالمعطي عبدالعزيز محمد العزيز عبد محمد العزيز عبد امجد

علي عبدهللا محمد زويدعبدهللا محمد زويد سجى

 حفناوى محمد ابراهيم السيد محمد حفناوى محمد ابراهيم السيد محمد حال

ابراهيم يوسف ابراهيم نبيلابراهيم يوسف ابراهيم نبيل جون

كحيلة عبدهللا محمد محمودأحمد

السيد عبدالكريم محمد خالدإسراء

 عبدالعال يوسف فوزى محمد محمدعبدالعال يوسف فوزى محمد محمد مالك

الغرباوى السيد عبدهللا محمود عبدهللا الغرباوى السيد عبدهللا محمود عبدهللا احمد

عمر احمد السيد عمر سمير احمد السيد عمر سمير باهلل المعتز

بدران أمين خيرى رياضأمين خيرى رياض محمد

 احمد السيد محمد احمد احمد السيد محمد احمد محمد

عبدالرحمن عيدروس حسين احمدعيدروس حسين احمد يوسف

ابوالمجد طه منصور طهابوالمجد طه منصور طه عبدهللا

صدقى على حسن عماد صدقى عى حسن عماد محمد

مرسى محمد امين لطفىمرسى محمد امين لطفى محمد

ابراهيم محمد الشبراوى محمدابراهيم الشبراوىمحمد محمد همس

 عماره عمر توفيق صالح  عماره عمر توفيق صالح اسينات

على عبدالعزيز عبدالهادى عبدالهادىعلى عبدالعزيز عبدالهادى عبدالهادى محمد

النادي حمعه احمد محمود هبةحسين عطيه محمد كريم محمد

سليمان توفيق صبرى نهىاسماعيل ابراهيم العظيم عبد وليد ياسين

هللا عبد محمد المطلب عبد عادلمحمد المطلب عبد عادل محمد

يوسف على محمد امينهمحمد محمود محمد رمضان رغد 

الصايغ محمد احمد محمد احمدالصايغ محمد احمد محمد احمد شريف

 العزبى محمد السيد محمود أشرف العزبى محمد السيد محمود أشرف يزيد

ابراهيم ايليا سامى جورجايليا سامى جورج بافلى

 منصور اسماعيل محمد منصور  أسيل

فلفل محمد محمد فرج محمدفلفل محمد محمد فرج محمد سما

عبدالحق محمد مصطفي محمدعبدالحق محمد مصطفي محمد لمار

 محمد إسماعيل حمدي منصور محمد إسماعيل حمدي منصور ريتال

عبدالرحمن حسن السيد عبدالشافىحسن السيد عبدالشافى محمد

سالم احمد سالم محفوظ عمروسالم احمد سالم محفوظ عمرو ريم

ابراهيم مسيحه جرجس سامحابراهيم مسيحه سامحجرجس مالك

منصور عوض عزيز ايمنمنصور عوض عزيز ايمن عزيز

 ابراهيم مكاوى ثروت شيرين سويلم محمد السيد احمد وديان

عطية السيد محمد محمدالسيد محمد محمد يوسف

 حسن متولي محمد أسام متولي محمد أسام سال



 نجم ابراهيم احمد محمد مومن نجم  احمد محمد مومن محمد

اسماعيل عطية الدين صالح أميرعطية الدين صالح أمير أحمد

عبدالغنى عمر سامى عمرعبدالغنى عمر سامى عمر ياسين

محمود شحتة محمود هانيشحتة محمود هاني بسملة

ابراهيم عبدالوهاب حمدي هانيالحناط ابراهيم عبدالوهاب حمدي هاني هيا

شرف علي عبدالحميد محمد احمدشرف علي عبدالحميد محمد احمد اروي

ابراهيم يوسف كمال ابشواىابراهيم يوسف كمال ابشواى ميراى

اللطيف عبد محمد أحمد محمداللطيف عبد محمد أحمد محمد مروان

السيد يوسف صالح السيد هبهمنصور محمود خيرى نشأت احمد

محمد عبدالرازق عثمان محمدمحمد عبدالرازق عثمان محمد ريناد

شحاته صالح ابراهيم السيد محمدشحاته صالح ابراهيم السيد محمد لسيد

العدوى حسن محمدبندارىالعدوى حسن بندارى محمد فرح

محمد مصطفى بالل مصطفى بالل سدن

سليم محمد محمد محمود احمدسليم محمد محمد محمود أحمد زياد

علي علي عبدالصبور علي علي عبدالصبور علي ايمان

غتورى عبدالحميد عثمان هانىغتورى محمد السيد محمد هانى كريم

غتورى محمد السيد محمد هانىغتورى محمد السيد محمد هانى ريم

محجوب محمد عطية احمدمحجوب محمد عطية احمد نور

عبدهللا إبراهيم محمد ابراهيم إبراهيم محمد إبراهيم جودي

محمود محمد محمد السيدمحمود محمد محمد السيد رواء

نصر عطوه عوض عبدالمنعمعطوه عوض عبدالمنعم مريم

 علي محمد عبده الحسنعلي محمد عبده الحسن محمد

 متولى محمد السعيد السيد محمد متولى محمد السعيد السيد محمد السيد

اسماعيل محمد عبدالفتاح وليديوسف

سند جاد عبدالعزيز جادسند جاد عبدالعزيز جاد جودى


