المدرسة الشهيد كريم يحي رفعت محمد شوقي المصرية اليابانية محافظة الغربية
اسم الطفل
اسم الوالد
تامر محمد محمد عبد الحميد
ريان تامر محمد محمد عبد الحميد
نهلة محمود رفعت محمد محيسن
محمد نبيل محمد البسطويسي امامو
ايمن محمد عبد الحي اليماني المر
على أيمن محمد المر
محمد عاطف عبد الرحمن ابو العال
يوسف محمد عاطف عبد الرحمن ابو العال
محمود عبد السالم احمد عثمان
ياسين محمود عبد السالم عثمان
مروة فكري محمد غيط
ملك محمد رضوان ابو راضي
جمال ابراهيم محمد عمارة
رانسي جمال ابراهيم محمد عمارة
مروه السيد السعيد العيسوى
ادم احمد سامى صقر
شيماء ممدوح فاروق الجبار
محمد مسعد عبد اللطيف ابو سليمان
حماده شعبان السيد عبدالسالم
زياد حماده شعبان السيد عبد السالم
يمنى مصطفى محمد العوضى
يمنى مصطفى محمد العوضى
محمد علي محمد عبد النبي
علي محمد علي محمد عبد النبي
عبدالهادي محمد زهران الشرقاوي
احمد عبدالهادي محمد زهران الشرقاوي
محمد احمد حلمي الحلو
عمر محمد أحمد حلمي الحلو
اشرف سيد عبد الموجود سلطان
عبد الرحمن اشرف سلطان
عبد الفتاح محمد عبد العزيز احمد
مهند
هيام كريم محمد بدرالدين عوض
هيام كريم محمد بدر الدين عوض
طارق ربيع الششتاوى بلح
عماد طارق ربيع بلح
أمير فؤاد محمد نوفل
هنا أمير فؤاد محمد نوفل
اسماء فتحي عبد المطلب غانم
آدم ابراهيم عيسوي محمد سليمان
أحمد رضا عبد الصمد النجار
يوسف أحمد رضا النجار
سامح محمد أبو الفتوح عثمان
محمد سامح محمد أبو الفتوح
محمد فتحي فتوح عيسي
يوسف محمد فتحي عيسي
خالد صبحي عبد القوي ابراهيم
جني
ابراهيم احمد عبد العليم فوده
أحمد إبراهيم أحمد عبد العليم فوده
سعد محسن سعد الشناوي
أحمد سعد محسن سعد الشناوي
ايمن حسن حسين حسبو
ريم أيمن حسن
محمد حمدي يوسف سليم
ساره
احمد صبحي محمود الجيار
اياد

محمد محمود سليمان محمد
أدهم
رضا العزب رضوان العماوى
جودى
محمد خالد عاطف محمد سعيد السماحي
باسل
عاصم عبد المجيد عبد الهادى العربى
معاذ عاصم عبد المجيد العربى
محمد الحسيني عبد الحميد حسين
الحسيني
محمد اسماعيل المعداوى بدوى
فرح محمد اسماعيل المعداوى
محمود صديق شعبان المنشاوي
يوسف
خالد محمد البشير محمد
يارا
عادل مصطفى عبد اللطيف احمد
محمد عادل مصطفى عبد اللطيف
سالي سعد السيد ابوعبده
نوران عماد الدين محمد ابو الديار
عزيزه امام الدسوقي احمد
يس محمد ابراهيم يوسف سليمه
شريف يحي عبدالحميدالمرشدي
احمدشريف يحي المرشدي
رأفت محمد عبد القادر السيد
عبد هللا رأفت محمد عبد القادر
أشرف عطيه السيد شهود
محمد أشرف عطيه شهود
ايتن رمضان جالل ابوالعطا
ايتن رمضان جالل ابوالعطا
محمد منصف على فرج
روفانا محمد منصف على فرج
شريف محمد رضا عبد القادر غنيم
محمد شريف محمد رضا عبد القادر غنيم
هند عبدالوهاب السعيد علي
احمد محمد احمد حسن محمد كتانة
ياسر احمد حلمي خميس
أحمد ياسر احمد حلمي خميس
ايمن الصباحي محمد علي خضر
عبدهللا ايمن الصباحي محمد
ملك أحمد كمال االمام
ملك أحمد كمال االمام
السيد عبدالنبى السيد شلبى
ريناد السيد عبدالنبى السيد شلبى
احمد محمود السيد هاشم مشعل
ملك احمد محمود السيد مشعل
حازم بكر حسن درباله
أحمد
ياسر السيد جمال الدين عويس
راما ياسر السيد عويس
ريماس عالء عبد اللطيف عبد الفتاح المليجى
ريماس عالء عبد اللطيف عبد الفتاح المليجى
لؤى عالء عبد اللطيف عبد الفتاح المليجى
لؤى عالء عبد اللطيف عبد الفتاح المليجى
ابراهيم احمد محمد الشوربجي
معاذ ابراهيم احمد الشوربجي
محمد أحمد السعيد المرساوي
محمد محمد أحمد السعيد المرساوي
محمد ابراهيم محمد ابراهيم عبد العزيز ابو حسن ابراهيم محمد ابراهيم عبد العزيز ابو حسن
توفيق محمد نجيب توفيق عبده
نيره توفيق محمد نجيب توفيق عبده
محمود نبيل عبدالحي ابراهيم
عمر
فيصل عبد الجليل خميس رمضان
يحي فيصل عبد الجليل خميس رمضان
عمرو عالء الدين السيد عالم
جيداء عمرو عالء الدين السيد عالم
ماهر محمد ابراهيم ابوطاقيه
جنى
ريماس خالد محمد كمال المصري
ريماس خالد محمد كمال المصري
محمود حلمى محمود أبو السعود
عمر محمود حلمى أبو السعود

احمد عبدالرحمن مسعد حسيب حافظ
مالك محمد صالح محمد مزيكة
إبراهيم طلعت عبد الخالق الصاوى حرحش
سلمى محمد إبراهيم محمد سيف
هنا عالء الدين السيد السيد الدغيدى
محمد امجد رجب العوضي كاعوه
ياسين السيد محمد عبد المتعال منصور
رؤى محمد عادل الرمادى
أحمد محمد أحمد فؤاد حسين
عادل محمد عادل السعيد عبد المعطي
عمر محمد اسماعيل المعداوى
أيان
روجين على محمد حسن
مازن احمد محمد عبد الحميد مشالى
محمد وليد عالم عبد الستار سليمان
حسام محمد ماهر المدرجات خميس
ريم
عبدالرحمن
محمد وليد ماهر محمد
ايمن عصام حلمي سركيس
أياد محمد محمد ابوزهره
يوسف فيصل مسعد الرمادي
محمد خالد محمد فهمى بكر
جويريه مصطفى عادل لبيب عليان
ملك محمد الخمينى فتحى الطويل
يارا
فهد محسن جالل الشرمبخومي
كارما عبد الرحمن ايمن احمد
محمد سلطان محمد سلطان
نور الدين
جنا حسام فتحى السعيد حوطر
مالك فؤاد محمد سليمان النجار
ميروال مينا جرجس بقطر
مراد احمد الرفاعى شعبان
أيسل مصطفى محمود عبد القادر
محمد السيد محمد السيد شكيب
عمر محمود السيد محمد أبو مسلم

عبدالرحمن مسعد حسيب حافظ
محمد صالح محمد مزيكة
إبراهيم طلعت عبد الخالق الصاوى حرحش
محمد إبراهيم محمد سيف
عالء الدين السيد السيد الدغيدى
امجد رجب العوضي كاعوه
نهى أمين علي الصياد
محمد عادل ابراهيم الرمادى
محمد أحمد فؤاد حسين
محمد عادل السعيد عبد المعطي
محمد اسماعيل المعداوى بدوى
وائل عبد السالم علي بحر
على محمد على محمد حسن
احمد محمد عبد الحميد مشالى
وليد عالم عبد الستار سليمان
محمد ماهر المدرجات خميس
أحمد وحيد يسري السيوفي
محمد رمضان محمد رمضان
وليد ماهر محمد السيد
عصام حلمي احمذ سركيس
محمد محمد ابراهيم ابوزهره
فيصل مسعد مصطفي الرمادي
خالد محمد فهمى محمد
مصطفى عادل لبيب عليان
محمد الخمينى فتحى شحاته الطويل
عبد الرؤوف محمود العطافي يوسف
محسن جالل محمود الشرمبخومى
عبد الرحمن ايمن عبد الفتاح احمد
سلطان محمد سلطان السعداوي
محمد كمال السيد أبو راضى
حسام فتحي السعيد حوطر
فؤاد محمد سليمان النجار
مينا جرجس بقطر جرجس
مراد احمد تالرفاعى شعبان
أيسل مصطفى محمود عبد القادر
السيد محمد السيد شكيب
محمود السيد محمد أبو مسلم

حسين السيد محمدالسيد
معاذ حسين السيد غازي
إبراهيم محمد إبراهيم الرمادي
يوسف إبراهيم محمد إبراهيم الرمادي
عمرو عبد هللا محمد سليم
اياد عمرو عبد هللا سليم
احمد محمد عادل محب الكحكى
يامن احمد محمد عادل محب الكحكى
هاني محمد المنسوب الزيات
جودي
عمرو محمد عبدالرحيم اصالن
نور عمرو محمد عبدالرحيم اصالن
وليد محمد الرضينى عبد الحليم البلقينى
اسر وليد محمد
وليد محمد الرضينى عبد الحليم البلقينى
ادم وليد مجمد
خالد ابراهيم ابراهيم غالي
ريتال خالد ابراهيم غالي
غاده احمد ابراهيم حماده
يمني محمد حسني عبد الفتاح عبد الرحمن
عالء صالح الدين صديق عبدهللا
أدهم عالء صالح الدين صديق
السيد خيري سالمه هندي
احمد السيد خيري سالمه هندي
عصام محمد محمد الشناوى
احمد عصام محمد الشناوى
محمد جابر عباس جادهللا
مريم
حسام محمد السيد عبد العزيز
لوجين
عبدالعزيز فهيم صبرى سالمه
جنه محمد فوزي ابراهيم سبع
باسم ابراهيم الرفاعى خليفه
جودى باسم ابراهيم الرفاعى
احمد عبدالستار السباعى عبدالواحد
عبدهللا احمد عبدالستار السباعى
احمد الششتاوي محمود الشري
مروان احمد الششتاوي محمود الشري
محمد محي الدين محمد السباعي شبل
ليلي محمد محي الدين محمد السباعي
روتانا عبدالمحسن عبدالمحسن البلتاجى الزعبالوىروتانا عبدالمحسن عبدالمحسن البلتاجى الزعبالوى
أيمن محمد علي بدوي
اياد أيمن محمد على بدوي
محمد فتحى على نوار المصرى
مالك محمد فتحى على نوار المصرى
كريم احمد كمال مصطفى
ياسين كريم احمد كمال مصطفى العباسى
ساره اشرف فتحي مرعي
مالك محمد رمضان محمد احمد
أحمد السيد حمدى الطوبجى
رحمه أحمد السيد حمدى الطوبجى
محمد الرفاعى العدوى فخر الدين
مصطفى محمد الرفاعى فخر الدين
محمد احمد فريد واصل
مالك محمد احمد فريد واصل
محمود محمد عطا الصيرفي
سدرة محمود محمد الصيرفي
تامر كمال ابراهيم السمنودي
بيسان تامر كمال ابراهيم السمنودي
ايمن محمد عبد الحي اليماني المر
حبيبه أيمن محمد المر
عمرو محمود أبو العزم أحمد قابيل
يحيى
حسام صالح الدين مصطفى الشرقاوي
سلمي
حازم حسين حسين منصور
جني حازم حسين حسين منصور
محمد ابراهيم محمد الكافورى
أسامه محمد ابراهيم الكافورى
كريم محمد فرج عبدالمنعم يوسف
كريم محمد فرج عبدالمنعم يوسف
أحمد محمد السعيد حسن قنديل
رانسى أحمد محمد السعيد حسن قنديل

محمد طارق ربيع بلح
ربيع طارق ربيع بلح
يوسف محمد يوسف عثمان
مازن أحمد متولى حجاب
عاطف ابراهيم حاتم عامر
ادم هاني علي السيد السكري
جني كريم محمد بدر الدين عوض
أحمد نبيل محمد البسطويسي امامو
الرا محمد عبد المنعم حامد مكى
صوفي سعيد سمير يوسف
عمر السيد صابر فرحات
جيدا
محمد عماد الدين خالد األمير السروجى
ملك احمد سمير لطفي تركي
ياسمينة مسعد عبد اللطيف ابو سليمان
عمر احمد امين محمد الشيخ
يوسف ابراهيم السيد حنيفة
نوران طارق محمود محمد ناشى
أسر هشام عبد البديع عبد الهادى الرفاعى
محمود انور علي احمد
مؤمن باسم عبدالخالق أبوالغيط
عمر
احمد محمد احمد فؤاد عبد العزيز
اميره مصطفى فتحى هيبه
لينورا عادل ابراهيم عبده
أدم محمد على سويلم
محمد محيى محمود علي حسين
هانيا عمر محمود عبد الغني
خالد حسان عبدالغنى صقر
عبدالرحمن عادل نبيل القللى
آدم
جنى احمد محمد الرباط
محمد عبد المؤمن عمارة الشال
عمر شريف على الرمادى
عمر محمد ابراهيم الجندى
سما اسامه زينهم محمد طه
عمرو محمد محروس ابو هيش

طارق ربيع الششتاوى بلح
طارق ربيع الششتاوى بلح
محمد يوسف محمد عثمان
أحمد متولى محمد فتوح
ابراهيم حاتم شحاته عامر
هاني علي السيد السكري
جنى كريم محمد بدرالدين عوض
نهلة محمود رفعت محمد محيسن
محمد عبد المنعم حامد مكى
أسماء علي عبدالخالق الصفتي
السيد صابر السيد فرحات
جيدا احمد بدوي احمد سند
عماد الدين خالد األمير السروجى
هيام صبحي محمد عطيه
شيماء ممدوح فاروق الجبار
احمد امين محمد الشيخ
ابراهيم السيد ابراهيم حنيفة
طارق محمود محمد ناشى
هشام عبد البديع عبد الهادى الرفاعى
انور علي احمد العريان
باسم عبدالخالق فرحات أبوالغيط
محمد حسين حسين الحمامي
محمد احمد فؤاد عبد العزيز
أميره مصطفى فتحي هيبه
عادل ابراهيم عبده ابراهيم
محمد على احمد سويلم
نهله السيد ابراهيم الحبشي
عمرمحمود عبد الغني موسي
مشيره محمد رشاد مصطفى
عادل نبيل عبدالنبى القللى
محمد عبد النبى المحمدى ابو ليلة
احمد محمد حسن الرباط
عبد المؤمن محمد عمارة الشال
شريف على ابراهيم الرمادى
محمد ابراهيم محمد الجندى
منى علي بدير الحسيني
محمد محروس السيد ابو هيش

حمزه محمد صالح الشيخ
محمد أحمد محمود محمود الحلو
مراد احمد الرفاعى شعبان
رودينا كمال جمال محمد أبو رفاعي
سيف محمد السعيد حامد أبو يونس
معاذ محمد رشاد االعمى
ايتن
ابراهيم محمد ابراهيم البقرى
جودي احمد مصطفى شتا
معاذ
أيتن محمد عبدالسالم عزقول
جني محمد سعد زكي بدر مصطفي
أيسل سامي محمد اسماعيل
محمد شريف محمد الزغل
مريم عمرو ابراهيم البربري
محمد عبدالقادر عباس الغنيمي
هيثم
مريم عبدالقادر عباس الغنيمي
عبد الرحمن ايمن عبد الوهاب زيدان
عبد هللا احمد عبد هللا محمد حسانين
جودى سامح رافت السيد شاشه
يوسف شريف محمد جاد
غيداء إبراهيم سمير المغربي
رودينا ياسر فاروق محمد السيد
عبد الرحمن علي ابراهيم عالم
مؤمن رضا محمد ابراهيم الكيالني
يمنى
عمر
رقية محمد عبد الحليم فتوح
ريناد
روان عماد السيد الشال
محمد نبيل الجميل محمد اليمانى
كرما عمرو عبد الحمن صادق حسن
ريتاج أسامة محمد علي محرز
منة هللا
أنس تامر
مريم فوزى على عبدالحميد

محمد صالح المرسى الشيخ
أحمد محمود محمود الحلو
مراد احمد الرفاعى شعبان
كمال جمال محمد أبو رفاعي
محمد السعيد حامد أبو يونس
مجمد رشاد صالح االعمى
خالد محمد عبد السالم عجوه
محمد ابراهيم عبد المجيد البقرى
احمد مصطفى فتحي شتا
على احمد على سليم
محمد عبدالسالم محمد عزقول
محمد سعد زكي بدر مصطفي
سامي محمد اسماعيل مبروك
شريف محمد بدير الزغل
عمرو ابراهيم كمل البربري
عبد القادر عباس عبدالحليم الغنيمي
موسى الزغبى رمضان سلطح
عبد القادر عباس عبدالحليم الغنيمي
ايمن عبد الوهاب عبد المجيد زيدان
احمد عبد هللا محمد ابراهيم حسانين
سامح رافت السيد شاشه
شريف محمد أمين جاد
شيماء أحمد محمد عيد الروحي
ياسر فاروق محمد السيد
علي ابراهيم علي عالم
رضا محمد ابراهيم احمد الكيالني
سحر متولي احمد مصطفي
حسام عبدالغفار عبدالسالم بغدادى
محمد عبد الحليم فتوح سليمان
محمد محمود عبدالوهاب عرابين
عماد السيد عمر الشال
نبيل الجميل محمد اليمانى
عمرو عبد الرحمن صادق حسن
أسامة محمد علي محرز
أحمد عادل عوض البرعي
تامر حسن ابراهيم بيرم
فوزى على عبدالحميد على

يونس ألي يونس عبدالعال يونس
عمار ياسر محمود علي الدهان
عبد الرحمن
أحمد ياسر احمد حلمي خميس
لوجين وائل شكري الرفاعي
عبد الرحمن
فريدة أحمد إسماعيل مصطفى نصر
مالك
محمد
محمد عبد الرحمن محمود عمر عبده
يس
محمد عبدهللا محمد برسيمه
محمد اشرف محمد عبد العظيم
زياد عماد علي بركات عبد ربه
ريماس حسام محمد رزق محمد على
محمد محمد فؤاد ابوعمو
هانيا احمد بدير يوسف عبد المعطي حموده
احمد تامر فتحى طايل
اسيل
ليان احمد قنديل حسن قنديل
ابراهيم احمد ابراهيم المصري
محمد احمد سامى صقر
محمد اشرف مصطفى ابو قاسم
محمد محمود عبد الحي قادوس
كنزي جمال ابراهيم محمد عمارة
يحيي طارق محمد محمد النجار

ألي يونس عبدالعال يونس
ياسر محمود علي الدهان
محمد السيد احمد احمد الفقى
ياسر احمد حلمي خميس
وائل شكري أحمد الرفاعي
رمضان عبدالاله حسن رشوان
أحمد إسماعيل مصطفى نصر
حسام المعداوي السعيد أبو الغيط
السيد محمد السيد البحيري
عبد الرحمن محمود عمر عبده
احمد يس احمد وحيد عبد الكريم
عبدهللا محمد عبدهللا برسيمه
اشرف محمد عبد العظيم يوسف
عماد علي بركات عبدربه
حسام محمد رزق محمد علي
محمد محمد فؤاد ابوعمو
احمد بدير يوسف عبد المعطي حموده
تامر فتحى محمد حسن طايل
محمود صديق شعبان المنشاوي
هديل حسن حسن قنديل
أحمد ابراهيم محمد المصري
مروه السيد السعيد العيسوى
اشرف مصطفى ابراهيم ابو قاسم
محمود عبد الحي محمود قادوس
جمال ابراهيم محمد عمارة
طارق محمد محمد النجار

