المدرسة المصرية اليابانية بحوش عيسي محافظة البحيرة
اسم الطفل
اسم الوالد
ابراهيم فرج المتولي محمد
هدي ابراهيم فرج
احمد عبدالوهاب محمد القط
عبدهللا
ناجح قاسم عبد السالم محمد
قاسم
إسماعيل ابراهيم خليل ابراهيم
نورسان إسماعيل إبراهيم
ناصر برهام برهام المتولي
ابراهيم ناصر برهام
احمد السيد مختار محمود
عالء احمد السيد
رجب عبدالمنعم محمد علي
زياد رجب عبدالمنعم
ممدوح السيد مصطفي ابراهيم
احمد ممدوح السيد
إسماعيل إسماعيل الصاوي محمد
أحمد إسماعيل إسماعيل الصاوي
محمد عمر عبد الرحمن حتاتة
أسيل محمد عمر حتاتة
احمد محمود توفيق حجازي
عمرو احمد محمود توفيق حجازي
سعيد محروس حامد ابو خليفة
ملك سعيد محروس
محمود محمد حافظ علي
محمد محمود محمد حافظ
محمود محمد حافظ علي
محمد محمود محمد حافظ
محمد أيوب عبد الوهاب رعبدهللا
محمد أيوب عبد الوهاب عبد هللا
احمد مهنا الشرنوبي السيد
ملك احمد الشرنوبي
مصطفي صالح صقر قطب
عماد الدين مصطفي صالح صقر
محمد صالح ثابت عبد هللا
رضوي
صبري السيد عباس السيد
يوسف صبري السيد عباس السيد
تامر فريد صالح علي
جني تامر فريد
تامر فريد صالح علي
جنين تامر فريد
عبدالعزيز عبدالقادر السنوسى عوض
آدم عبدالعزيز عبدالقادر السنوسى عوض
رجب حامد مبروك عبدهللا
اسراء رجب حامد مبروك
السيد محمد السيد احمد عمار
جني السيد محمد السيد احمد عمار
عبادة حسن ابراهيم عتلم
احمد عبادة حسن ابراهيم
محمد ابراهيم محمد الصياد
عبدالرحمن محمد ابراهيم
احمد ابراهيم عبدالعاطي ابراهيم
رميساء احمد ابراهيم
صالح الدين محمد عبدالحميد عطية
محمد صالح الدين محمد
حازم يحيي سيد اسماعيل محمد عنان
حازم يحيي سيد اسماعيل محمد عنان
شريف عبدالغفار احمد مسعود
فاطمة شريف عبدالغفار

يوستينا إيهاب نبيه ابواليمين
احمد عبدالهادي ربيع
رويدا عبدالهادي عبدهللا
حنين صابر جمعة
عمر السيد عبدالواحد
يوسف
محمود محمد محمد عبدالشافي
عاطف ناصف عبدالحميد
محمد منصور اسماعيل مسعود
عمرو مصطفي عبدالدايم مصطفي الحصادي
جاسر حاكم قنفود عبدالرحمن
احمد ناجي سالم كامل
زياد طارق عادل عبدالعزيز
عمر محمد فتحي مصطفي
هايدي ياسر محمود
يوسف فيصل محمد
أحمد عالء محسن الشباسي
وتين مسعود فريج على بهنسى
سيلين رجب بسيونى على عبد القادر
بسمله رمضان عبدالحميد طه محمد
حازم احمد محمد
محمد عالء محمد
احمد وليد اسماعيل مسعود
محمد عبد الهادي سعيد عبيد السالم
اكرم عبدالقادر محمود
مريم عوض منصور
هنا محمد حسنى جاد الكريم
حال محمد حسنى جاد الكريم
محمد محمود محمد عبده الخالع
ملك محمد احمد عبد المقصود وحيده
ندا حسن شعبان
أسماء أحمد سعيد سهل ابو أحمد
زياد أيمن محمود عبد هللا محمد سليم
جنى رامي السيد محمد حسن
ادهم جابر سعيد عبدالهادي
رودينا رمضان محمد السيد عمار
حسن احمد حسن محمود حسن
الحسيني احمد محمود

إيهاب نبيه ابواليمين سليمان
عبدالهادى ربيع عبدالهادى محمود
عبدالهادي عبدهللا يادم ابوحيطة
صابر جمعة عودة اصهيبان
السيد عبدالواحد السيد عبدالواحد
احمدعوض احمد عوض االمام
محمد محمد عبدالشافي سعيد
ناصف عبدالحميد عطية ابو غانم
منصور اسماعيل مسعود ادريس
عمرو مصطفي عبدالدايم مصطفي الحصادي
حاكم قنفود عبدالرحمن شعيب
ناجي سالم كامل عبدالونيس
طارق عادل عبدالعزيز عوض
محمد فتحي مصطفي بركات
ياسر محمود مبروك عبدهللا
فيصل محمد عيد مصباح
عالء محسن السيد الشباسي
مسعود فريج على بهنسى
رجب بسيونى على عبد القادر
رمضان عبدالحميد طه محمد
احمد محمد حافظ علي
عالء محمد عبدالجواد القطب
وليد اسماعيل مسعود ادريس
عبدالهادي سعيد عبد السالم علي
عبدالقادر محمود عبدالقادر حسين
عوض منصور عوض منصور
مياده فوزى محمد نعيم
مياده فوزى محمد نعيم
محمود محمد عبده الخالع
محمد احمد عبد المقصود وحيده
حسن شعبان محمود حمد
أحمد سعيد سهل ابو احمد
أيمن محمود عبدهللا محمد سليم
رامي السيد محمد حسن
جابر سعيد عبدالهادي علي
رمضان محمد السيد عمار
احمد حسن محمود حسن حمد
احمد محمود محمد الحسيني

احمد عبد الحميد عبدالحميد
ابراهيم محمود ابراهيم حجر
محمد مصطفي الزبالوي محمود
مصطفي حسين سعد
خلود حمد شعبان
فاطمه صالح عبد الجواد علوان
احمد ماهر حسن محمود حمد
زياد مصطفي مصلح
معاذ خيرت عبدالعزيز
محمد حلمي محمد محمود خليل
رانيا حسن رشدي
معتز محمد حامد مبروك
أحمد هيثم رزق ضيف هللا
احمد
مازن احمد حسن
زيد محمد أمين كمال فهمي محمد توفيق
نادية عادل سلطان حليس عوض
أحمد عبد النبي رمضان عبد النبي
أروي احمد محمد عبد الجواد يوسف
رودينا
محمد تامر محمد فتحى بدر
فاطمة عوض عبدالحميد
احمد جمعه سعد عبده محمد النجار
اياد شاكر عبدالفتاح
سيد عبدالرحيم السيد
نصر رزق رمضان
أنس محروس عطية
عمر مصطفي صالح صقر
نور الدين حسام مجدي رحومة
اياد عالء فتحي غباشي
مريم ابراهيم محمود ابراهيم غباشي
احمد وليد عبدالهادي
كيندا
محمد
محمد
محمود ابراهيم محمود غباشي
عالء الدين جابر محمد رفاعي السيد
سلمى محمد احمد عبد المقصود وحيده

عبدالحميد عبدالحميد محمد ابوري
محمود ابراهيم محمود حجر
مصطفي الزبالوي محمود عطيه
حسين سعد قاسم عبدالمولى
حمد شعبان محمود حمد
صالح عبد الجواد عبد العال علوان
ماهر حسن محمود حمد
مصطفي مصلح يسين طاحون
خيرت عبدالعزيز محمد بركات
حلمي محمد محمود خليل
حسن رشدي حسن علي
محمد حامد مبروك عبدهللا
هيثم رزق ضيف هللا طلب
حمادة أحمد صبحى محمد
احمد حسن حسانين حسن
محمد أمين كمال فهمي محمد توفيق
عادل سلطان حليس عوض
عبد النبي رمضان عبد النبي عبد المنعم
احمد محمد عبد الجواد يوسف
محمد صالح ثابت عبد هللا
تامر محمد فتحى على بدر
عوض عبدالحميد عبدالعزيز مكتوب
جمعه سعد عبده محمد النجار
شاكر عبدالفتاح احمد عرفة
عبدالرحيم السيد محمد علي ابوغزاله
رزق رمضان محمد الشامي
محروس عطية هيبة خليل
مصطفي صالح صقر قطب
حسام مجدي عبد المنعم رحومة
عالء فتحي غباشي رياض
ابراهيم محمود ابراهيم غباشي
وليد عبدالهادي يادم ابوحيطة
طنطاوي صبري طنطاوي محمد
ناجح قاسم عبد السالم محمد
ناجح قاسم عبد السالم محمد
ابراهيم محمود ابراهيم غباشي
جابر محمد رفاعي السيد
محمد احمد عبد المقصود وحيده

ساندى رجب بسيونى على عبد القادر
رودينا وائل ابوالمعاطي العشرى
رهف احمد مهنا الشرنوبي
رهف اسامه نصرهللا موسي الجهمي
عزت محمد عزت
احمد محمد علي
أالء طلعت فتحي محمد أحمد
علي مصطفى علي ابوجاموس
ملك رافت عاطف
يوسف ممدوح صالح
اسماء احمد محمد عبد الجواد يوسف
عمر رجب عطية
شهد ابراهيم ابراهيم شتا
عمر وليد رمضان يوسف
روان ابراهيم الجيوشي
جنى محمد اسامة
عبدهللا عطية عبدالحميد
أدم
زياد عماد بسيوني محمد محمد
احمد باسم انور مسعود عبد الغني خاطر
اميرة ابراهيم محمود ابراهيم غباشي
وحيد السيد وحيد السيد
عابد محمد سالم رحومه
رؤي
علياء عبدالعزيز مصطفي
عمار سامح محمد عبدالوهاب
عبدهللا عالء محمد كمال ابراهيم عالم
عبدهللا عالء محمد
مريم شناوي عبدالحميد
ابراهيم محمد عبدهللا يوسف
شهد عوض عبدالحميد
شروق محمد الزبالوي عطية
عبدالرحمن اسامة البيلي احمد شرف
شمس ناصر االنصاري محمد عبدالحمبد
انس محمد ماجد
هادي اسامة عبدالهادي الشيخ
محمود خميس عبد الحميد على
علي محمد السيد

رجب بسيونى على عبد القادر
وائل ابو المعاطي سيد احمد العشري
احمد مهنا الشرنوبي السيد
اسامه نصرهللا موسي الجهمي
محمد عزت محمد البنا
محمد علي ابراهيم محمد
طلعت فتحي محمد احمد
مصطفى علي محمد ابوجاموس
رافت عاطف عبدالواحد مكتوب
ممدوح صالح عبدالرحمن سليمان
احمد محمد عبد الجواد يوسف
رجب عطية محمود الحوت
ابراهيم ابراهيم شتا محمد
وليد رمضان يوسف هجام
ابراهيم الجيوشي زكريا ابراهيم
محمد اسامة عبدالوهاب الحبولب
عطية عبدالحميد عبدالعزيز مكتوب
عبد العزيز عبد القادر السنوسى عوض
عماد بسيوني محمد محمد حسن الشامي
باسم انور مسعود عبد الغني خاطر
ابراهيم محمود ابراهيم غباشي
السيد وحيد السيد احمد
محمد سالم محمد رحومه
محمد صالح ثابت عبد هللا
عبدالعزيزمصطفي عبدالعزيز علي
سامح محمد عبدالوهاب عبدالرحمن
عالء محمد كمال ابراهيم
عالء محمد كمال ابراهيم
شناوي عبدالحميد عبدالعزيز مكتور
محمد عبد هللا يوسف سيد احمد
عوض عبدالحميد عبدالعزيز مكتوب
محمد الزبالوي محمود عطية
أسامة البيلي احمد شرف
ناصر االنصاري محمد عبدالحميد
محمد ماجد عبدالغني عبدالغفار
اسامة عبدالهادي علي الشيخ
خميس عبد الحميد على عبد المجيد
محمد السيد عبداللطيف العسال

بسمله الخطيب الشحات محمود بديوى
زياد طارق حسين
محمد عاشور عبدالشافي
ياسين احمد عبدهللا يوسف
اسامة عيد مهنا سعيد
مصطفي محمد احمد
محمد مصطفى مساعد عبدالقادر عبدالحميد
عبدالرحمن يوسف ماجد
مريم عالء زغلول عبدهللا
ياسمين محمود محمد
معتصم محمد حموده عطيه
عبدهللا احمد رجب
ردينه عصام ابوالمعاطي سيداحمد سيداحمد العشري
مريم محمود احمد محمود ابراهيم
زياد عمرو عبد العزىز محمد
آسية محمد عبدالمقصود حشيش
أسيل محمد عبدالمقصود حشيش
جميل كرم رمضان
رويدا يحي ابراهيم محمد
كريم احمد البيلي احمد شرف
جني وليد علي
جودي ابراهيم علي محمد

الخطيب الشحات محمود بديوى
طارق حسين محمد علي
عاشور عبدالشافي صالح قاسم
احمد عبدهللا يوسف سيد احمد
اسامة عيد مهنا سعيد
محمد احمد خيرت عبدالسميع
مصطفى مساعد عبدالقادر عبدالحميد
يوسف ماجد عبدالغني عبدالعغار
عالء زغلول عبدهللا زنباع
محمود محمد محمود حمد
محمد حموده عطيه حموده
احمد رجب محمد راضى
عصام ابوالمعاطي سيداحمد سيداحمد العشري
محمود احمد محمود ابراهيم
عمرو عبد العزيز محمد عبد الوهاب
محمد عبد المقصود علي حشيش
محمد عبد المقصود علي حشيش
كرم رمضان عبدالمقصود الشامي
يحي ابراهيم محمد ابراهيم
احمد البيلي احمد شرف
وليد علي محمد غزال
ابراهيم علي محمد غزال

