
الشرقية محافظة العاشر بمدينة (2) المدرسةالمصريةاليابانية

 الوالد اسم الطفل اسم

احمد بغدادي حسان رامي حسان رامي روناء

هللا رزق ينى صموئيل عادل ينى صموئيل عادل مينا

حربي جمعة اسماعيل ضياءحربي جمعة اسماعيل ضياء اسماعيل 

على إبراهيم صالح سيدابراهيم صالح سيد جنى

شجر عبدالبر السيد احمدشجر عبدالبر السيد احمد هللا سيف

محمد حسن عثمان نبيل احمدمحمد حسن عثمان نبيل احمد

كامل محمد الدين عالء  باسمكامل محمد الدين عالء باسم بسام

 السيد محمد السيد محمدمحمد السيد محمد يوسف

محمود الجميل عبد محسوب احمدالجميل عبد محسوب احمد الرحمن عبد

 العزيز عبد السيد الرافع عبد هاني العزيز عبد السيد الرافع عبد هانى إيوان

خلف عبداللطيف فتحى احمدعبداللطيف فتحى احمد حبيبة

اسماعيل حسن اللطيف عبد حسنحسن عبداللطيف حسن محمد

محمود خليل محمود خليل خليل محمود خليل جنى

على محمد السيد محمدعلى محمد السيد محمد ايتن

على سعد نبيل أحمد أسيا

على سعد نبيل أحمدأمجد

سليمان شحاته محمد عصامشحاته محمد عصام عمر

 يونس محمود خالد اسالم خالد اسالم خالد

محمود مصطفي محمود يحييمصطفى محمود يحيى عبدالرحمن

الزنفلى عبدالعليم السعيد عبدهآدم

الشاذلى محمد حمدى احمدالشاذلى محمد حمدى احمد فارس

مصطفي محمد وائل محمدمصطفي محمد وائل محمد

موسى السيد العظيم عبد اشرفالسيد العظيم عبد أشرف فريده

البطريق السيد العظيم عبد يونس أحمدالبطريق العظيم عبد يونس أحمد يوسف

حسن جمعه محمد عصامحسن جمعه محمد عصام يوسف

 محمد مصطفي محمد أحمدمحمد مصطفي محمد أحمد عمر

مهدى السيد السيد لطفىمهدى السيد السيد لطفى محمد

محمد نصر عبدالرازق ايهابأدم

عبدهللا المهدي محمد نبيلمعروف عبدهللا المهدي محمد نبيل ثمار

 محمد على محمد الشحات محمد على محمد الشحات ريماس

شاهين محمد محمدى وائلشاهين محمد محمدى وائل محمد

محمد ابراهيم علي أحمدمحمد ابراهيم علي أحمد بالل

السيد صابر محمد احمد عبدالرحمن



بدر السيد عامر احمدبدر السيد عامر احمد ايتن

بدر السيد عامر احمدالسيد عامر احمد الما

الاله عبد أحمد جمال مصطفي  احمد جمال مصطفي اسماء

مراد العطا ابو محمد احمدالعطا ابو محمد أحمد سعيد

الجوهري احمد سليمان احمد اشرفالجوهري احمد سليمان احمد اشرف عاصم

عبيه احمد صالح احمدمروان

 حسين يوسف السيد عبدهللايوسف السيد عبدهللا رنيم

مرسي ابراهيم صابر محمدابراهيم صابر محمد يوسف

هنداوى ابراهيم احمد رقيهرقيه

على جمعة حسنى محمد عمادعلى جمعة حسنى محمد عماد الرحمن عبد

حكيم مريد رمسيس مدحتايالريا

محمد قطب عبده رضاقطب عبده رضا محمد

هاتور الشحات بشاره سامحالشحات بشارة سامح ميراي

السيد عبدالوهاب فرج فرجعبدالوهاب فرج فرج حنين

محمد راحيل سليمان حسامراحيل سليمان حسام علي

قرمد الرحمن عبد السيد خالدقرمد الرحمن عبد السيد خالد فريدة

 عبيد كمال محمد أحمد رنازيتون ثروت أحمد معاذ

محمد مأمون محمد هشاممأمون محمد هشام مهاب

 محمود إسماعيل أحمدإبراهيمإسماعيل أحمدإبراهيم إسماعيل

محمد الرازق عبد خليل احمدمحمد الرازق عبد خليل احمد آسر

محمد حامد محمد ياسرمحمد حامد محمد ياسر شمس

محمد حامد محمد ياسرمحمد حامد محمد ياسر محمد

ابراهيم سليمان احمد محمد احمد

 مشرقي رزق عاطف مايكلرزق عاطف مايكل ماريانا

رياض ابراهيم عبدالناصر خالدرياض ابراهيم عبدالناصر خالد ملك

يوسف حليم فاروق فيليب حليم فاروق فيليب بوال

سولاير رياض يوسف كيرلس يوسفسولاير رياض يوسف كيرلس يوسف

سليم الحميد عبد محمد وصفيالحميد عبد محمد وصفي صهيب  

زيدان السباعى الخالق عبد محمد السباعى الخالق عبد محمد ريناد

حسين منصور حسين احمدحسين منصور حسين احمد الرحمن عبد

 عمر على فتحى عمرعمر علي فتحي عمر احمد

احمد احمد عبدالمنعم محمداحمد عبدالمنعم محمد جنا

نوح ابو سيداحمد احمد محمدنوح ابو سيداحمد احمد محمد ياسمين

الدين شرف العزب سعد محمدالدين شرف العزب سعد محمد ندي

المعطي عبد محمد سامي محمدالمعطي عبد محمد سامي محمد شروق

محمد الرازق عبد خليل احمدمحمد الرازق عبد خليل احمد إياد

بقطر نصيف سعيد بنيامينماريا

بقطر نصيف سعيد بنيامينمايكل

السيد محمد شوقي وائل السيد محمد شوقي وائل حمزة

 الجندي سليم ابراهيم الناصر عبد جمال  إبراهيمابراهيم الناصر عبد جمال ابراهيم حبيبه

محمد على محمد محمودعلى محمد محمود فاطمه

الشاذلي محمد محمد زيادالشاذلي محمد زياد يوسف



علي محمود احمد كمالملك 

الرحم عبد ابراهيم محمد محمدجودى

محمد مصطفي محمد أحمدمحمد مصطفي محمد أحمد خالد

عبدالشافى عبدهللا كرم خالدعبدهللا كرم خالد رقية

حفني احمد محمد رمضانحفني احمد محمد رمضان رامز

سولاير رياض يوسف كيرلس مارتنسولاير رياض يوسف كيرلس مارتن

الرازق عبد جوده سعد تامرالرازق عبد جوده سعد تامر يس

حنا مشرقى فرحات مشرقى مارك

 علي يوسف الهادي عبد يوسف علي يوسف عبدالهادي يوسف ادم

 محمدى الرافعى أحمد محمد الرافعى أحمد محمد أحمد

سليمان عبدالخالق السيد محمودرقية

 أحمد إسماعيل أحمد أملعبادة عبدالمنعم رشاد محمد سلمى

حامد عبدالمنعم احمدعبدالمنعم احمد ساندي

البطريق السيد العظيم عبد يونس أحمدمارية

عبدالمجيد السيد احمد السيد ايمنعبدالمجيد السيد احمد السيد ايمن أيسل

سعيد علي محمد عليعلي محمد علي حبيبه

محمد رمضان شعبان منصورمحمد رمضان شعبان منصور عمر

شاهين محمد محمدى وائلشاهين محمد محمدى وائل مصطفى

كرلس تقي وليم وليدتقي وليم وليد ثيؤدورا

محمد احمد السالم عبد احمدمحمد احمد السالم عبد احمد جنة

عبدهللا حليم عوض عازر سامىحليم عوض عازر سامى مريم

 جرجس هالل نسيم ابانوبهالل نسيم ابانوب كاراس

ميخائيل بشرى قصدى اسامهبشرى قصدى اسامه بريتى

المالك عبد فيصل سليمان سميرفيصل سليمان سمير أيسل

برسوم حبيب ميالد كرمفادي

 مرسي حسانين محمود احمدريناد

قنصوه موسى مصطفى محمود موسى مصطفى محمود رقيه

 الشافعى محمد ميسره ياسر الشافعى محمد ميسره ياسر تسنيم

 رمضان بالل حبيب تامر بالل حبيب تامر رنا

 محمود مصطفى محمود يحيى مصطفى محمود يحيى مصطفى

عبدالبر التهامي وهيب محمدالتهامي وهيب محمد ياسين

سالمة فؤاد أحمد رائدأحمد رائد أحمد

عبدالحميد محمد مجدى اسما عبدالحميد محمد مجدى اسما

اسماعيل محمد محمد فاطمه علي السيد رمضان أيتن

 دحلب محمود محمد شحاتة محمد دحلب محمود محمد شحاتة محمد مريم

 أحمد بيومي نور محمودأحمد بيومى نور محمود اسية

اسماعيل عبدهللا ربيع محمداسماعيل عبدهللا ربيع محمد الرا

عبدالحميد سعد عبدالحميد عبدهللا سعد عبدالحميد عبدهللا مصعب

يوسف حليم فاروق فيليب حليم فاروق فيليب مارينا

على سعد نبيل محمدفريدة

الفقى رضوان محمد نبيلالفقى رضوان محمد نبيل مازن

الفقى رضوان محمد نبيلالفقى رضوان محمد نبيل مالك



طنطاوى حسن ابراهيم امينطنطاوى حسن ابراهيم امين مريم

وائل عبدهللا كريم شاديعبدهللا كريم شادي كريم

محمد احمد عبدالسالم محمداحمد عبدالسالم محمد رقية

الفقى رضوان محمد نبيللفقى رضوان محمد نبيل مرام

الجنزورى خليفه محمد عالءخليفه محمد عالء أسيل

مصطفى عبدالحميد محمد شاملمصطفى عبدالحميد محمد شامل شروق

السيد عثمان عبدالمنعم شوقيإياد

حسين محمود على فهدحسين محمود على فهد ياسين

يوسف حسن أشرف احمداشرقت

عالم طلبه محمد محمد أشرفطلبه محمدمحمد أشرف كريم

محمد هللا عبد محي محمدهللا عبد محي محمد الرحمن عبد

 دحلب محمود محمد شحاتة محمددحلب محمود محمد شحاتة محمد مرام

العفيفي محمد محمد احمدالعفيفي محمد احمد ريم

جبر ابراهيم حسن السيد حسنجبر ابراهيم حسن السيد حسن مريم

حلمى ابوعتاب محمد محمود مصطفىحلمى ابوعتاب محمد محمود مصطفى محمود

 ويصا يوسف مجديويصا يوسف مجدي جوفاني

احمد سيد طاهر محمد طاهرطاهر محمد طاهر ريتال

محمد سيد ابراهيم طهسيد ابراهيم طه ابراهيم

بدران السميع عبد محمد مجدىالسميع عبد محمد مجدى يوسف

صالح السيد عطية محمد السيدصالح السيد عطية محمد السيد محمد    

صالح السيد عطية محمد السيدصالح السيد عطية محمد السيد ملك

 سليمان عبدالخالق عبدالفتاح محمدسليمان الخالق عبد عبدالفتاح  محمد هايدي

محمد احمد فتحى ابراهيممحمد احمد فتحى ابراهيم فاطمه

الجيزاوى عوض محمد اسامهالجيزاوى محمد اسامه جنه

 الدماصي محمد عبدالرؤف احمد يوسف

محمد ابراهيم نصار احمدابراهيم نصار احمد نصار

سالمه عطيه اللطيف عبد محمدسالمه اللطيف عبد محمد نورسين

ابوالروس علي محمد اسالميوسف

 سعيد علي محمد علي علي محمد علي عمر

ابراهيم عواد ثابت سامحعواد ثابت سامح يوسف

مرقص شاكر انور خيرىشاكر انور خيرى افرايم

غمرى محمد على عبدالحميد محمودعلى عبدالحميد محمود زياد

حسن عبدربه عبدالعظيم احمدصقر حسن عبدربه عبدالعظيم احمد ملك

محمد زكى عبدهللا اشرفزكى عبدهللا اشرف سفيان

النجار ابراهيم عبدالرحيم احمدالنجار ابراهيم عبدالرحيم احمد آدم

النجار ابراهيم عبدالرحيم احمدالنجار ابراهيم عبدالرحيم احمد أدهم

عطيه محمد عبدهللا مصطفي محمد عبدهللا مصطفي سما

 ابراهيم محمد السيد محمد ايهاب محمد السيد محمد ايهاب جنات

الباز على الباز أميرة عثمان محمد أحمد آدم

 الباز على الباز أميرة عثمان محمد أحمد ريماس

دحلب محمود محمد محمد هانى دحلب محمود محمد محمد هانى محمد

الفتاح عبد عفيفى صابر محمودعفيفى صابر محمود ماجى



 محمد حسين احمد احمدمحمد حسين احمد احمد سيف

خطاب احمد السيد محمد احمدسلمي

السالم عبد العزيز عبد كمال العزيز عبدالعزيز عبد كمال العزيز عبد عمر

 محمد حسين محمد هانيحسين محمد هاني عمر

جندى وهبه سعد جرجسجندى وهبه سعد جرجس كاراس

العزيز عبد بدير فتحي العزيز عبدبدير فتحي العزيز عبد جودي

هدهود سيداحمد عبدالقوى عبدالناصر جمال محمدهدهود عبدالقوى عبدالناصر جمال محمد مالك

هدهود سيداحمد عبدالقوى عبدالناصر جمال محمدهدهود عبدالقوى عبدالناصر جمال محمد معاذ

سليمان ابراهيم مصطفى سليمانابراهيم مصطفى سليمان احمد

فاضل الدايم عبد محمد محمود طهفاضل الدايم عبد محمد محمود طه شيماء

 محمود خليل رجب والءيوال

 أحمد علي عبدالقادر السيد أحمد علي عبدالقادر السيد عبدهللا

 محمد محمود أحمد محمدأبونواية محمد محمود أحمد محمد أدم

عبيد بخيت قستور هانىبخيت قستور هانى شنودة

محمود يسين محمود أيمنيسين محمود أيمن حنين

عبدالعال محمد محمد محمد احمدعبدالعال محمد محمد محمد احمد مصطفى

الجوهري احمد سليمان احمد اشرفالجوهري احمد سليمان احمد اشرف محمد

محمد على ناصف أحمدمعاذ

حسين الغنى عبد ثابت محمد الغني عبد ثابت محمد محمود 

 محمد احمد محمود عصام احمد محمود عصام ادم

السيد خليل خليل احمدفريدة


