
لعبور اليابانية المصرية المدرسة
الطفل والد الطفل اسم

قطب متولي فتحي محمدمتولي فتحي محمد جوري

حسانين الحميد عبد محمود محمدالحميد عبد محمود محمد فريدة

احمد سيد احمد عمروسيد احمد عمرو يحيى

 هالل القادر عبد محمد أسماعيل هالل القادر عبد محمد أسماعيل وئام

علوان يوسف يوسف رضايوسف يوسف رضا أسيل

أنور حمدي أيمن أنور خمدي أيمن خمدي

محمد فرحان عبادي طارقمحمد فرحان عبادي طارق احمد

مصطفى كمال محمد ناديهامين محمد امين احمد

الخواص مصطفي حسين علي محمدالخواص مصطفي حسين علي محمد عبي

هاني ابو عمر ابراهيم فتحي ياسرمريم

ابوعايشة عمر كامل سيدمعاذ

هالل علي ابراهيم طارقعلي ابراهيم طارق زياد

طوخي حسن محمد احمد شريفالرحمن عبد

داود السيد عبد محمد عمرو ريتاجداود السيد عبد محمد عمرو ريتاج

الرحمن عبد شحاته احمد محمدشحاته احمد محمد احمد

 محمد هللا حسب صالح محمد هللا حسب صالح محمد آدم

جعفر سليمان نمر محمدجعفر سليمان نمر محمد ضحى

محمد عبدالعزيز كمال احمدعبدالعزيز كمال احمد دانيه

محمد محمد السيد محمدمحمد السيد محمد مالك 

عطية السيد كامل محمدعطية السيد كامل محمد احمد

على حسن سامى احمدعبدهللا على حسن سامى احمد سيف

دياب الصادق عبد جوده شريفدياب الصادق عبد جوده شريف عمر

نعيم محمد محمد عمرنعيم محمد محمد عمر عمر

نعيم محمد محمد عمرنعيم محمد محمد عمر خديجة

الغنيمي محمد محمد هانيآدم

عطيه محمود محمد مقبلمحمود محمد مقبل سيف

عبدالحليم المنشاوى عبدالحليم المنشاوىالمنشاوى عبدالحليم المنشاوى آالء

بركات المتكبر عبد سالمة املالمتكبر عبد صبرى محمد على وسف

المهندس الفضل ابو محمد نبيل احمد محمدنبيل احمد محمد احمد

شرف عبداللطيف وصفي محمد شرف عبداللطيف وصفي محمد وصفي

محمد السيد محمد محمودالسيد محمد محمود محمد

حسنين محمد منير محمد سراجعبدهللا

صديق محمد ابراهيم محمودمحمد ابراهيم محمود ادم

محمود سالم حسن خالدسالم حسن خالد سهي

 صالح امام محمود رضا محمدصالح امام محمود رضا محمد اليزابيث

غانم محمد الدين صالح محمود محمدغانم محمد الدين صالح محمود محمد مصطفى

سيف باسيلى رسلى ماجدباسيلى رسلى ماجد جاسلين

 محمد محمد مجدي اشرف محمد مجدي اشرف اياد



طاحون السيد السعيد محمد السيد السعيد محمد آمن

الطاهر الدين صالح عبدالمحسن محمدلجين

السنوسي عباس صبري محمدصبري محمد يحيي

ربه عيد عوض فوزي محمد   مريم

مصطفى محمد خضير شعيبيمصطفى محمد خضير شعيبي نور

العزيز عبد فؤاد محمد فؤادمالك

عيسوي عبده عبدهللا ايمن عيسوي عبدهللا ايمن فراس

دوام عبدالحميد بدر أحمددوام بدر أحمد عبدهللا

غانم غازى صالح محمدغانم غازى صالح محمد مليكة

صيام الحميد عبد صبرى احمدصيام صبرى احمد مازن

شومان محمد زكي السيد محمدشومان محمد زكي السيد محمد روز

داود احمد المهدى محمد المعطى عبد مهديداود احمد المهدي محمد المعطي عبد مهدي ساجد

نعيم محمد محمد عمرنعيم محمد محمد عمر عبدهللا

حسين سيد سعيد حسينسيد سعيد حسين ملك

سامي جاد فرنسيس ميناطوني

حسين عوض حسن فتحيعوض حسن فتحي مالك

السيد شلبي العاطي عبد احمدانس

راشد عباس محمد السيد احمدعباس محمد السيد احمد حنين

 عشيبة محمد محمد نصر رتال

رجب الفتاح عبد محمود محمدالفتاح عبد محمود محمد عمرو

ابراهيم الحميد عبد جالء بسمةابراهيم الحميد عبد جالء محمد الورا

حسن رمضان عفيفى يوسفجنه

عبداللطيف احمد جابر عمروعبداللطيف احمد جابر عمرو ياسين

لوندى جميل مجدى اشرفماروال

حسن حسن صالح وليدالبتول 

احمد كامل عزت محمد اسماءطه احمد محمد مليكة

محمد محمود بهجت حسين محمود بهجت حسين انس

جوده الغفار عبد حمدي محمد راميالغفار عبد حمدي محمد رامي مهند

عبدالحميد محمود حسين محمودعبدالحميد محمود حسين محمود محمد

 القطب ابوزيد سعيد شيماءعباس محمد هشام مالك

ميالد نجيب وجدى ريمون نجيب وجدى ريمون مارسوكا

الشريف هاشم الحليم عبد خالدالشريف هاشم الحليم عبد خالد انس

احمد ابراهيم محمد محمودمليكه

خضر على اسماعيل علىسيف

احمد احمد محمود احمداحمد محمود احمد ياسين

 محمد محمد سعيد محمدمحمد سعيد محمد حمزه

محمد نبيه فكرى شيماءعيسى سليمان الفتاح عبد سعيد جنى

هوري سيد محمد هشامعمار

محمد امام محمد سمير احمد

ميخائيل عبدالملك ثابت ممدوح سامحميخائيل عبدالملك ثابت ممدوح سامح دانيال

 ابراهيم على حاتمعلى حاتم ماليكا

الطيب قطب عاطف عمر مهايس احمد أسامة الرحمن عبد

 جعفر احمد الدين نصر مدحت جعفر احمد الدين نصر مدحت ابراهيم

داير ساير طه اشرف حاتمتيم

على موسى محمد سامحعلى موسى محمد سامح كرما

معين عبدالرحمن سعيد محمدمعين عبدالرحمن سعيد محمد حمزه

عاصم السيد ابراهيم محمدعاصم ابراهيم محمد ابراهيم



عطاهلل بخيت ناصف ماريفرج عيد ايمن كاراس

فراج محمد فراج محمدمحمد فراج محمد مالك

المهندس الفضل ابو محمد نبيل احمد محمد الفضل ابو محمد نبيل احمد محمد ريتاج

فرج عطيه زكريا يحيىفرج عطيه زكريا يحيى ادم

أحمد سليمان سلسمان الرحمن عبدأحمد سليمان سليمان عبدالرحمن

كمال احمد محمد عصامكمال احمد محمد عصام ماسه

جندى مهاود عياد جورجمهاود عياد جورج مارال

محمد أمير الغني عبد رأفت أمير الغنى عبد رأفت مريم

العال ابو حسن العال ابو عمروحسن العال أبو عمرو حمزه

شعبان عبدالحميد عبدالمنعم يوسفعبدالمنعم يوسف معاذ

عبدالرحمن السيد محمد سامحعبدالرحمن السيد محمد سامح محمد

قطب محمد عاطف محمدقطب محمد عاطف محمد

حامد الباسط عبد محمد ايهابحامد الباسط عبد محمد ايهاب ادهم

محمد خليل محمد مصطفيسجي

 على محمد نبيل محمد على محمد نبيل محمد أنس

عبدالعال سعد رجب محمودسعد رجب محمود معاذ

عطوه محمد اسماعيل محمدمحمد اسماعيل محمد ندي

احمد السيد محمد عمادالسيد محمد عماد معاذ

محمد المعطي عبد رشاد سعيدمحمد المعطي عبد رشاد سعيد زياد

 ااسيد محمد احمد احمد عمرو السيد محمد احمد احمد عمرو يارا

 محمد أحمد العظيم عبد محمد محمد أحمد العظيم عبد محمد أحمد

الرحمن عبد محمد الوهاب عبد أحمدسندس

عمار متولى الرحيم عبد ابراهيم محمد عمار متولى الرحيم عبد ابراهيم محمد نور

الملك عبد مراد جمال مينامراد جمال مينا فيلوباتير

عدس متولى منصور محمد أشرف منصور محمد اشرف سارة

احمد محمد محمد عادلمحمد محمد عادل نارين

عبدالعظيم كامل محمود محمدكامل محمود محمد هنا

متولي محمد انسي احمدمحمد انسي احمد ملك

حسن محمد الهادي عبد مهاسعيد حسن خالد جوري

جبر صبيح السيد احمد معتزجبر صبيح احمد معتز يوسف

السيد ابراهيم رضا محمدياسين

تادرس فايز مفيد صفوتفايز مفيد صفوت مارتن

 عثمان بربري عبدهللا هيثمبربري عبدهللا هيثم ياسين

حافظ السيد عربي جمالالسيد عربي جمال ملك

 سالم محمد المغاورى أسامه سالم محمد المغاورى أسامه يوسف

عطيه عماره فوزي عالءعماره فوزي عالء رودينا

احمد محمود عيد محمدمحمود عيد محمد لميس

سليمان جرجس سالمه ميخائيلانتوني

الدين نور لطفى محمد هانىلطفى محمد هانى محمد

السيد الشربيني سعيد شريفالشربيني سعيد شريف مالك

محمد عزمي سيد كريمعزمي سيد كريم دهب

الفتاح عبد أحمد الفتاح عبد أحمدهنا

العاصى عبدالوهاب محمود محمدالعاصى الوهاب عبد محمود محمد ملك

حبيب احمد محمود محمد اسامهروجين

فاروق هانى نشاتفاروق هانى نشات ميروال

الفقي ابراهيم محمد ايمنابراهيم محمد ايمن رنا

نجيب مصطفى هاشم الدين والءهاشم الدين والء تيم



السيد عبدالواحد عبدالخالق أحنمدفريده

السيد عبدالواحد عبدالخالق أحنمدعمر

سيد محمد العزيز عبد رضارودينارضاعبدمحمدسيد

احمد ابو الحميد عبد الفتوح ابو اشرفاحمد ابو الحميد عبد الفتوح ابو اشرف سلمى

 متولي احمد سيد أمين احمد الدين حسام احمد سيد أمين احمد الدين حسام محمد

محمد سليم عامر مرعي سليم عامر مرعي يوسف

محمد على ناجى محمدعلى ناجى محمد ليمار

 محمد محمد عبدهللا محمدابرهيم محمد محمد هللا عبد محمد مريم

 علوان أحمد راشد  عبدهللاأحمد راشد هللا عبد ندى 

الباقي عبد ابراهيم شوقي السيدابراهيم شوقي السيد ريماس 

الوهاب عبد حنيدق محسن محمدحنيدق محسن محمد سادن

الوسيمى احمد مصطفى عطيةالوسيمى احمد مصطفى عطية مصطفى

عبيد ابو على منصور احمدعبيد ابو على منصور احمد مازن

 المهاود الحليم عبد محمد اشرفالمهاود الحليم عبد محمد اشرف فرح

الصافورى سليمان الدين صالح محمودالصافورى سليمان الدين صالح محمود اروى

نور محمد صالح اكرمنور محمد صالح اكرم فريدة


