المدرسة المصريةاليابانية ببنى عبيد محافظة دقهلية
اسم الطفل
محمد خالد محمد حامد جاد
رحمه خالد على عبدالعظيم ابراهيم
آسر وليد السيد السيد المرسي
يوسف
هنا محمد محمود الشامي
سيف صبحى السيد عبد الواحد محمد
احمد محمد صالح محمد محمود
عبد الرحمن عالء عطية
عمر عبد اللطيف عادل عبد اللطيف
أحمد محمد صالح حامد االمام الجعبرى
أحمد عبدالصمد السيد عبدالصمد الشمبكي
احمد سعد عبد الهادى غنام فتح هللا
كريم محمد كريم محمد سليمان
ايمن عبد الحميد ايمن عبد الحميد الجيار
احمد نافع عبدالسالم على حسن
خالد وليد سالمه محمد
معاذ محمود عبدالمنعم رخا
عمرو
يوسف باسم محمود محمد
هارون
سيف الدين وديع محمد المرسى عطيه
فارس عبدالمحسن الحسينى محمد الشربينى
حنين عبدالحليم سيد أحمد
باسل محمد السعيد علي احمد بدوي
أيتن أحمد محمد عبدالفضيل
آدم
آدم شوقي محد علي
جنى فيصل ابراهيم الدسوقى ابراهيم احمد الموجى
جنى محمد وحيد على
احمد اسماعيل محمد محمد عبد الحق

اسم الوالد
خالد محمد حامد جاد
خالد على عبد العظيم ابراهيم
وليد السيد السيد المرسى
نجاح عرفات حسين اسماعيل
محمد محمود أحمد الشامي
صبحى السيد عبد الواحد محمد
محمد صالح محمد محمود
عالء عطية عبد الصمد حسن
أمل سعد الساداتي أحمد
محمد صالح حامد االمام الجعبرى
عبدالصمد السيد عبدالصمد الشمبكى
سعد عبد الهادى غنام فتح هللا
محمد كريم محمد سليمان
عبد الحميد ايمن عبد الحميد الجيار
نافع عبدالسالم على حسن
وليد سالمه محمد محمد
محمود عبدالمنعم سيدأحمد رخا
شوقي السيد زكي البسطويسي
باسم محمود محمد ابراهيم
هشام احمد محمد ابرهيم
وديع محمد المرسى عطيه
منى النجدى محمد السيد
عبدالحليم سيد أحمد عبدالفتاح علي
محمد السعيد علي احمد بدوي
أحمد محمد عبدالفضيل عليوه
فارس سعد علي محمد
شوقي محمد علي شلبي
فيصل ابراهيم الدسوقى ابراهيم احمد الموجى
محمد وحيد على ناصر
اسماعيل محمد محمد عبدالحق

رهف
االمير
ضى اكرامى يوسف محمد فراج
جودي سامح محمد عبدالمنعم محمود
عمر محمد محمد السيد زغلي
فريدة احمد سيد محمد مجاهد
عالء مصطفى الحسيني العدل مبروك
عبد الناصر عبدهللا شوقي محمد عيد
رودينه هانى احمد احمد السلخ
محمد السيد السيد على
ايثار أحمد عبدالهادي السيد
جودى محمد المتولى محمد
مروان
جني رمضان حسين الشربيني
يوسف محمود عزت محمود عطيه
جميل احمد عبد الخالق القيم
خالد محمد جميل حسن رمضان
احمد محمود شوقي محمد
حازم يوسف عبد الحميد يوسف
عبدالرحمن صالح السيدابوحالوه محمد على
نوران السيد مصطفى ابراهيم محمد
ضحى وائل احمد عوض رسالن
ياسين احمد عبد الجليل الشافعى
مازن طلعت عابدين عبد المنعم
زياد بهاء محمد بحيري
ابراهيم احمد مصطفى احمد ابراهيم محمد
ضحى
ريماس
شكري أحمد شكري عوض السعيد
بسام محمد صالح أحمد
مروان عمرو فتحي ابراهيم رمضان
عمر
هانيا احمد محمد كمال احمد محمدحسن الصعيدى
عمرو أحمد رمضان فرج
منار احمد محى عبد الرحمن محمد
اميره اشرف صبري البيومي السعداوي
ايسل محمد احمد الشافعي عبد الخالق عطوه
أحمد محمد السيد محمد علي

محمد راغب هاني زاهر
مصطفي السعدي محمد عبدالعظيم
اكرامى يوسف محمد فراج
سامح محمد عبدالمنعم محمود محمد حسانين
محمد محمد السيد زغلي
فريده احمد سيد محمد مجاهد
مصطفى الحسيني العدل مبروك
عبدهللا شوقي محمد عيد
هانى احمد احمد السلخ
السيد السيد على امبابى
أحمد عبدالهادي السيد عبدالهادي
فاطمه محمد عبدالمنعم قاسم
تامر مسعد إبراهيم عبدالعال
رمضان حسين الشربيني جمعه
محمود عزت محمود عطيه
أحمد عبدالخالق جميل القيم
محمد جميل حسن رمضان
محمود شوقي محمد علي
يوسف عبد الحميد يوسف سليمان
صالح السيدابوحالوه محمد على
السيد مصطفى ابراهيم محمد
وائل احمد عوض رسالن
ياسين حمد عبد الجليل الشافعى
طلعت عابدين عبد المنعم شبانة
زياد بهاء محمد بحيري
احمد مصطفى احمد ابراهيم محمد
محمد نصر أحمد السعيد
عماد محمد عبدالهادى محمد
أحمد شكري عوض السعيد
محمد صالح أحمد عماره
عمرو فتحي ابراهيم رمضان
هشام احمد محمد ابرهيم
منى محمد درديرى قطب
أحمد رمضان فرج إسماعيل
منار احمد محى عبد الرحمن محمد
اشرف صبرى البيومى السعداوى
محمد احمد الشافعي عبد الخالق عطوه
محمد السيد محمد علي

عمر حسنى ماهر سلطان سلطان
نور محمد عبد العظيم عوض إبراهيم
جنات احمد ابراهيم محمد محمود
ساره محمد جمعه يوسف عبدربه
جنا محمد فتحى السيد
ايه محمد ابراهيم عبدالحميد زين
حبيبه محمد كريم محمد سليمان
محمد صالح عطيه عبده
لينه احمد محمد محمد محمد
فرح حامد خيرى حامد ابراهيم حسانين
مايا أحمد محمد عبدالفضيل
حمدى احمد السيد رشوان
جودى منصور عبد النبى محمد جوده
ممدوح
حال بدران محمود منصور
فريدة محمد أحمد الدسوقى
محمد عيد محمد العدل المهدى
محمد احمد فكرى احمد
حال وليد ابراهيم ابراهيم الهنداوي
عمر محمود السيد السيد جمعه
محمد حمدى فايز على جودة
أحمد
هنا سامح محمد عبدالمنعم محمود محمد
لوجين السعيد السيد احمد القناوى
مالك محمد مختار والى
رؤى منصور محى الدين الدسوقى أحمد
كرمه حسام الدين عامر عبد الحميد
لوجي
احمد فكري فؤاد احمد السيد
نادين محمد رزق أبوزيد
كريم اسامه رمضان احمد رمضان
أنس محمد عباس محمود البوهي
لما متولي محمود المصري
أروي
احمد يوسف عاطف عبدالحى احمد
احمد الشربينى محمد عبد العزيز ابو زيد
أحمد شوقي محمد علي
أسلم شوقي محمد علي

حسنى ماهر سلطان سلطان
محمد عبد العظيم عوض إبراهيم
احمد ابراهيم محمد محمود
محمد جمعه يوسف عبدريه
جنا محمد فتحى السيد
محمد ابراهيم عبدالحميد زين
محمد كريم محمد سليمان
صالح عطيه عبده امبابى
منار محى عبد الرحمن محمد
حامد خيرى حامد ابراهيم حسانين
أحمد محمد عبدالفضيل عليوه
احمد السيد المنشاوى رشوان
منصور عبد النبي محمد جودة
محمد ممدوح محمد سالم
بدران محمود منصور حسن
محمد أحمد الدسوقى عبد رب النبي
عيد محمد العدل المهدى
احمد فكرى احمد مصطفى
وليد ابراهيم ابراهيم الهنداوي
محمود السيد السيد جمعه
حمدى فايز على جودة
السيد عبد الحميد أحمد عبده
سامح محمد عبدالمنعم محمود محمد حسانين
نجوى مصطفى محمود مصطفى
محمد مختار خالد والى
منصور محى الدين الدسوقى أحمد
كرمه حسام الدين عامر عبد الحميد عبد هللا
محمد الشحات هاشم حسن
فكري فؤاد احمد السيد
محمد رزق أبوزيد أحمد
اسامه رمضان احمد رمضان
محمد عباس محمود البوهي
متولي محمود عباس المصري
فارس سعد علي محمد
يوسف عاطف عبدالحى احمد
الشربينى محمد عبد العزيز أبو زيد
شوقي محمد علي محمد
شوقي محمد علي محمد

يزيد محمد احمد محمود
عمر هانى عبدالقادر متولى احمد
اياد محمد عبدالمنعم السيد محمد
جوري كمال عبد اللطيف مصطفى كمال
مروان منتصر عبد الفتاح عبد الهادي احمد
حنين
محمود محمد محمود عبد الجواد حسان
ابراهيم فيصل ابراهيم الدسوقى ابراهيم احمد الموجى
محمد سامح محمد حسنين
جني محمد جميل حسن رمضان
منة هللا مرسي محمد مرسي
احمد
أنس فتحى محمد محمد عبدالرحيم
ادم محمد خيري محمد
فريدة عبد اللطيف عادل عبد اللطيف
أحمد هانى محمد عوض
اميرة حسن إبراهيم حسن على الوكيل
يوسف
لوجين يوسف ابراهيم محمد منصور
فريدة محمد صالح محمد أحمد
فرح وليد احمد عبدهللا االعور
أحمد صالح إبراهيم محمد السيد
زياد طارق فخرى عبدالغفار أبوعلى
عمر محمود فوزى
كادى اسالم احمد
منه عرفة السيد عرفه ابراهيم
صفوت محمد صفوت عبداللطيف احمد
يوسف محمد شعبان عبد الحكيم
تقى محمدالمدنى محمدمصطفى
محمد احمد ابراهيم منصور
خالد
ضي
ندى عبدالباسط محمد عبدالرحمن
لوجينا محمد احمد عبدالشافي محمد
ابراهيم هانى ابراهيم السيد سالم
زينة محمد محمود المهدي عقل
زياد احمد عزب حسين محمد اسكندر
مارك عماد ونيس غالي

محمد احمد محمود احمد
هانى عبد القادر متولى احمد
محمد عبدالمنعم السيد محمد
كمال عبد اللطيف مصطفى كمال عبد اللطيف
منتصر عبد الفتاح عبد الهادي احمد
احمد فتحى عبدالحى عبدهللا
محمد محمود عبد الجواد حسان
فيصل ابراهيم الدسوقى ابراهيم احمد الموجى
سامح محمد حسنين ابراهيم
محمد جميل حسن رمضان
مرسي محمد مرسي مرسي
سامح عبدالحليم السيد فرج هللا
فتحى محمد محمد محمد عبد الرحيم
محمد خيري محمد حسين
أمل سعد الساداتي أحمد
هاني محمد عوض محمد
حسن ابراهيم حسن على الوكيل
محمد السعيد أحمد الديب
يوسف ابراهيم محمد منصور
محمد صالح محمد أحمد
وليد احمد عبدهللا االعور
صالح إبراهيم محمد السيد
طارق فخرى عبدالغفار أبوعلى
ايمان حمدى محمود محمد
اسالم احمد عبد الجليل جاد
عرفة السيد عرفة ابراهيم
محمد صفوت عبد اللطيف احمد عمر
محمد شعبان عبد الحكيم مختار
محمدالمدنى محمد مصطفى
احمد ابراهيم منصور ابراهيم
محمد عبد الرؤف محمد زين العرب امام
محمد نصر أحمد السعيد
وفاء محمد محمد ابو المعاطى
محمد احمد عبدالشافي محمد
هانى ابراهيم السيد سالم
محمد محمود المهدي عقل
احمد عزب حسين محمد اسكندر
عماد ونيس غالي سليمان

يوسف محمد يسرى ربيع
جمال محمد جمال الديب
ايلين
محمود
محمد عبدالعظيم السيد محمد الظريف
اسر علي عطيه عبد المؤمن البهات
نور خالد فاروق أحمد خليل
طارق محمد فتوح سالمة
ليان احمد محمود عبدالفتاح محمد
نادين
مريم عبدالباسط محمد
مروان عاطف سمير محمد
سما محمد بالل على على
عبدالحليم
مازن مصطفى محمد راشد
سلمى احمد عبد الفتاح ابراهيم
ياسين حسام عبد الفتاح محمد المرسي عبد هللا
محمد احمد علي احمد
يارا احمد محمد على سليمان
عبدالباسط محمود محمد عبدالرحمن
ايمان الشربينى محمد عبد العزيز ابو زيد
اشرف اشرف احمد احمد
السيد محمد جاد السيد مدهوس
أحمد
عمر محمد السيد السعيد محمد القاضي
ساره
حلمي عالء حلمي محمد
صفى الرحمن
حبيبة حلمي احمد احمد راشد
عمر عبدهللا مسعد محمد سليم
مريم احمد سيد ابراهيم ابراهيم الشعار
عمر عمرو عبد اللطيف غنيم
فارس تامر محمد رضا عبد العزيز السعيد سالم
محمد عزت عبدالوهاب محمد
شيماء محمد رزق أبوزيد
دارين محمود صالح ابراهيم نصر محمد
محمود أحمد فتحى عبدالحى عبدهللا
احمد حسين محمد حسين

محمد يسري ربيع محمد
جمال محمد جمال الديب
محمد نور عطا عباس
على فرحات محمد سرحان
عبدالعظيم السيد محمد الظريف
علي عطيه عبد المؤمن البهات
خالد فاروق أحمد خليل
هيثم طارق محمد فتوح سالمة
احمد محمود عبدالفتاح محمد
وليد محمد الحسيني اإلمام
وفاء محمد محمد ابو المعاطى
عاطف سمير محمد محمد
محمد بالل على على
سامح عبدالحليم السيد فرج هللا
مصطفى محمد راشد الجبالى
احمد عبد الفتاح ابراهيم حسن
ياسين حسام عبد الفتاح محمد المرسي عبد هللا
محمد احمد علي احمد
احمد محمد على سليمان
عبدالباسط محمود محمد عبدالرحمن
الشربينى محمد عبد العزيز ابو زيد
اشرف احمد احمد احمد
والء عبدهللا احمد سيداحمد
شريف أحمد الحسيني اإلمام
محمد السيد السعيد محمد القاضي
عادل أحمد محمد أحمد الحمرانى
حلمي عالء حلمي محمد
محمد عمر عبدالعزيز عمر
حلمي احمد احمد راشد محمد سليمان
عبدهللا مسعد محمد سليم ابراهيم
احمد سيد ابراهيم ابراهيم الشعار
عمرو عبد اللطيف غنيم عبد اللطيف
تامر محمد رضا عبد العزيز السعيد
محمد عزت عبدالوهاب محمد
محمد رزق أبوزيد احمد
محمود صالح ابراهيم نصر محمد
أحمد فتحي عبدالحى عبدهللا
حسين محمد حسين ابراهيم

محمود احمد بدوي محمود
يوسف أحمد السعيد إبراهيم عبد الفتاح
عمر احمد حسن احمد محمد سالم
مريم ياسر االمام الشبراوى محمد
جورى محمود حمدى الشناوى
مؤمن محمد منصور علي
محمد حسن حمدي محمد
مازن
احمد محمد محمود ابراهيم سالمه
اياد حسن محمد محمد حسن
عمر كريم هادى كامل عبد اللطيف
مريم محمد ابراهيم ابراهيم اسماعيل
جنة محمد سامى احمد الحسينى
هنا عبدالمحسن حسن عبدالمحسن
باسم وائل السعيد السعيد
ميرنا كريم جادالحق محمد عبداللطيف
احمد عمرو الغريب محمد موسى
االء حسن إبراهيم حسن علي الوكيل
جوري احمد عبد العال محمد
اياد سعد محمد سعد رمضان
سامى احمد سامى حسن السيد
يمنى
محمد رضا متولى السعيد عرابى
أحمد
الزهراء أحمد حمادة عبد الحميد عبد العال
مروان أحمد محمد أنس الغريب
اياد الوليد مصطفى راغب حجازى
ميرنا محمد عزت رمضان المرسى

احمد بدوي محمود مصيلحي
أحمد السعيد إبراهيم عبد الفتاح
احمد حسن أحمد محمد سالم
ياسر االمام الشبرواى محمد
محمود حمدى الشناوى جاد عبيد
محمد منصور علي محمد
حسن حمدي محمد رمضان
نجاح عرفات حسين اسماعيل
محمد محمود ابراهيم سالمه
حسن محمد محمد حسن
ايه سعيد احمد عبد الهادى
محمد ابراهيم ابراهيم اسماعيل
محمد سامى احمد الحسينى
عبدالمحسن حسن عبدالمحسن حسين
وائل السعيد السعيد السعيد
كريم جادالحق محمد عبداللطيف
عمرو الغريب محمد موسى
حسن إبراهيم حسن علي الوكيل
احمد عبد العال محمد عبد العال
سعد محمد سعد رمضان
احمد سامى حسن السيد
احمد ابراهيم حسينى متولى
رضا متولى السعيد عرابى
محمود أحمد عثمان محمد
احمد حمادة عبد الحميد عبد العال
أحمد محمد انس محمد
الوليد مصطفى راغب حجازى
محمد عزت رمضان المرسى

