المدرسة المصرية اليابانية بمنشأة سنورس محافظة الفيوم
اسم الطفل
زياد السيد شحاتة محمد
عبدالرحمن توبه عدلى عبدالمعز
مصطفي محمد منصور سيد
عمرعبدالعزيز عبدالعظيم عرابى
أحمد هشام فايد عبد اللة
جنى حسين ربيع عبد الحميد
مريم فرج عطية هللا حريش احمدى
مروان محمد عفيفي احمد سعداوي
سيف حمادة فتحي أحمدي
محمودمحمدمحمودسليمان السيد
محمد
ملك سيد سعد احمد عبدهللا
محمد حسن محفوظ محمد محفوظ
يوسف خالد عبدالعزيز خالد حميده
حنين مجدي يوسف حسن مبروك
عبدالرحمن سيد محمد محمد
ابراهيم محمد ابراهيم محمد
رغد عالء محمدالعبد عثمان
عبد الحمن إبراهيم سعد احمد عبدهللا
خالد هيبه عوض ابوسيف
حسن شريف حسن مراد
ميرال على عبد هللا ابراهيم محمد
ابراهيم حمد محمد ابراهيم عبد النبي
زياد ربيع سيد محمد
عبد الرحمن خالد جابر محمد
لميس محمود محمد عبدالحميد
مروان ايهاب محمد سليمان
ادم صفوت أحمد عبد الغني
رنا جمعة سيد محمد موسي
حسام ابراهيم عبد هللا عبد التواب
احمد شريف فايد عبدهللا عبد القوى
عمار حمدى عبد الرازق محمد
جنى عزالدين احمد ابراهيم حويحى
نور محمود احمد ابراهيم

اسم الوالد
السيد شحاتة محمد ابراهيم
توبه عدلى عبد المعز جوده
محمد منصور سيد مفتاح
عبدالعزيز عبدالعظيم عرابى محمد
هشام فايد عبد هللا عبد القوى
حسين ربيع عبد الحميد سيد احمد
مريم فرج عطية هللا حريش احمدى
محمد عفيفي أحمد سعداوي
حمادة فتحي احمدي عبد العاطي
محمدمحمودسليمان السيد
حمدي احمد ابراهيم الحسيني
سيد سعد احمد عبدهللا
حسن محمد محفوظ عبدالغنى
خالد عبدالعزيز خالد حميده
مجدي يوسف حسن مبروك
سيد محمد محمد محمد
محمد ابراهيم محمد محمد
عالء محمد العبد عثمان
إبراهيم سعد احمد عبدهللا
هيبه عوض ابوسيف مؤمن
ابتسام زغلول ممدوح ابو خزيم
على عبد هللا ابراهيم محمد
حمدي محمد ابراهيم عبدالنبي
ربيع السيد محمد حسن
خالد جابر محمد محمد
لميس محمود محمد عبدالحميد عبدالباقى
ايهاب محمد سليمان محمد
صفوت أحمد عبد الغني احمد
جمعة سيد محمد موسي
ابراهيم عبد هللا عبد التواب ابراهيم
شريف فايد عبد هللا عبد القوى
حمدى عبد الرازق محمد ايوب
عزالدين احمد ابراهيم حويحى
محمود احمد ابراهيم عيسوي

يارا
رودينا أحمد سعد محمد
محمد السيد محمد عبد التواب شعبان
ادم سعد عبد النبى عبد الغنى
عمرمحمود حمدان محمود
زياد محمد سليمان مهدى
عبدالرحمن عمر السيد محمود
عبدالرحمن خميس على خميس
حسام صالح ربيع محمود
أدهم حسني سيد حسني
مصطفى احمد محمود احمد
أحمد اسماعيل علي أحمد
محمود عبدهللا فايد عبد هللا
مهاب خالد حسين عيد
معاذ محمد عبد الوهاب هارون
محمد عماد عبدالعظيم كامل ميزار
سيف الدين رجب حسين جمعة
ابراهيم احمد عبدالمولى ابراهيم
آمنة احمد مصطفي عبدالواحد
يوسف احمد عبدالتواب اسماعيل محمد
فريده محمود أحمد عبدالرحمن
احمد ادهم احمد حسين
سما سالم عبدالعزيز
ميرنا سالم عبد العزيز سالم
أسماء تامر عيد أحمد
هدى شعبان عبد الباقى حسين السيد
حور نصر محمود احمد
جودى أحمد عبدالسالم أبوسريع
أسر محمد كمال محمود محمود الصفتي
سلسبيل أحمد محمد عبد التواب
يوسف محمد احمد محمد محمد عطا
احمد ياسر احمد فرج
أروي مدحت حسني جمعه
ريم عاطف مصطفي جبريل الشوبك
سيف عاطف مصطفي جبريل الشوبك
فارس محمود موسي محمود
محمد مصطفى عبدالظاهر ابراهيم زكي
مريم محمود محمد علي قطب
سارة هانى سيد حفنى
حمزه محمد جمعه علي حسن
محمد هانى عبد الوهاب حفناوى
فارس قرني أحمد خير هللا

اسالم نادي احمد مرس
سالى سيد محمد منصور
السيد محمد عبدالتواب شعبان
سعد عبد النبى عبد الغنى ضيف
محمود حمدان محمود على
محمد سليمان مهدى متولى
نور الهدى السيد ابراهيم عبدالقوى
خميس على خميس مبروك
حسام صالح ربيع محمود
حسني سيد حسني شرقاوي
احمد محمود احمد السيد
أحمد اسماعيل علي أحمد
عبدهللا فايد عبدهللا عبد القوى
خالد حسين عيد احمد
محمد عبد الوهاب هارون عبيد
عماد عبد العظيم كامل ميزار
رجب حسين جمعة احمد
احمد عبدالمولى ابراهيم عبدالنبى
أحمد مصطفي عبدالواحد سعداوي
احمد عبدالتواب اسماعيل محمد
محمود أحمد عبدالرحمن محمد
ادهم احمد حسين روبي
سالم عبد العزيز سالم عبد العزيز
سالم عبد العزيز سالم عبد العزيز
تامر عيد أحمد أمين
شعبان عبد الباقى حسين السيد
نصر محمود احمد سعيد
أحمد عبدالسالم أبوسريع محمد
محمد كمال محمود محمود الصفتي
أحمد محمد عبد التواب عبد هللا
هند جمعة اسماعيل جمعة
ياسر احمد فرج فرج
مدحت حسني جمعه محمد
عاطف مصطفي جبريل الشوبك
عاطف مصطفي جبريل الشوبك
محمود موسي محمود احمد
مصطفى عبدالظاهر ابراهيم زكي
محمود محمد علي قطب
هانى سيد حفنى حسان
محمد جمعه علي حسن
هانى عبد الوهاب حفناوى بسيونى
سامح قرني أحمد خير هللا

رؤى سامح قرني احمد
لوجين
سيف وليد محمد عبد الرازق
صفا طارق عبد الوهاب حفناوى
يوسف طارق عبد الوهاب حفناوى
فريده حسن محجوب مصطفى
أحمد
ساجد احمد صالح داود سالمه
تاليا عصام على صالح فرج
عمر حماده حسين عبدالمطلب خليفه
نورسين احمد عبدالمولى ابراهيم
يزيد احمد عبدالواحد عبد الحميد
رتيل احمد محمد سليمان عبدالسالم
انس هشام محمد علي
حمزة عبد الحكيم معبد عبد التواب
ليلى احمد محمد علي
تايا سعيد محمود عبدالباقى
باسل بدوي مصطفي السيد
معاذ محمد كمال محمد
يوسف
نيره أحمد حسين محمد
ادم سد حسن منصور السيد
حمزه محمد احمد حامد
جمانه
عمر حسن عيد لبيب ابو العال
عبدالعظيم محجوب عبدالعظيم عرابى
عمر حمدي الحكيم احمد هالل
عمر حازم فايد عبد هللا عبد القوى
محمد خليفه محمد محمد
سلمى أحمد محمد عبد التواب
شذا عوض ابراهيم مهلهل
لينة اسامة عاشور حسن
ياسين وليد احمد ضيف توفيق
محمد تامر محمد عيد
سما سيد سعد احمد عبدهللا
جوري ربيع محمد أحمد
رؤيه مجدى خليل محمد مغيب
معتز عالء عويس عبد الرافع عبد المولي
تسبيح وائل فايد عبدهللا
محمد محمود سعد عبد السالم
خديجة شعبان مفتاح فرج
روميساء هشام خالد عبدالرحمن

رؤى سامح قرني احمد خير اللع
حسن احمد حلمي محمد عبد الراضي
وليد محمد عبد الرازق عطيه
طارق عبد الوهاب حفناوى بسيونى
طارق عبد الوهاب حفناوى بسيونى
حسن محجوب مصطفى عبد الرازق
سيد جمعه محمد شريف
احمد صالح داود سالمه
عصام على صالح فرج
حماده حسين عبد المطلب خليفه
احمد عبدالمولى ابراهيم عبدالنبى
أحمد عبدالواحد عبدالحميد قطب
احمد محمد سليمان عبدالسالم
هشام محمد علي جمه
عبد الحكيم معبد عبد التواب محمد
احمد محمد علي محمد
سعيد محمود عبدالباقى خليل
بدوي مصطفي السيد السيد
محمد كمال محمد حسين
احمد علي روبي عبد المولي
احمد حسين محمد حسن
سيد حسن منصور السيد
احمد محمد حامد حسين
احمد حمادة محمد خطيرى
حسن عيد لبيب ابو العال
محجوب عبدالعظيم عرابى محمد
حمدي الحكيم احمد هالل سليمان
حازم فايد عبد هللا عبد القوي
خليفة محمد محمد أبوخليفه
أحمد محمد عبد التواب احمد
عوض ابراهيم مهلهل محمد
اسامة عاشور حسن احمد حسان
وليد احمد ضيف توفيق
تامر محمد عيد حموده
سيد سعد احمد عبدهللا
ربيع محمد أحمد مسعود
مجدى خليل محمد مغيب
عالء عويس عبد الرافع عبد المولي
وائل فايد عبدهللا عبدالقوي
محمود سعد عبدالسالم على
شعبان مفتاح فرج محمد
رضا سيد أحمد محمد

محمد احمد اسماعيل علي
مالك اسامة ثابت احمج محمد
سما ابراهيم محمد رجب
جودي هاني محمد احمد
عمر حمادة محمد عبد الوهاب
اسراء خالد عبد الغفار
عمر اسامه رجب عبد الحميد بريك
سلمي
عبد الحكيم معبد عبد التواب محمد
عاصم عمر عويس محمد العبد وليده
عبد الرحمن كريم
اسماء
علي
رغد محمد احمد محمد
عمر محمد فوزى عبد الظاهر
هيثم حمد ادريس عمار الجرمه
يوسف درباله عبدالتواب عبدالغني علي
يوسف محمد عبدالهادي سعداوي
عمر
باسم عبد التواب عبد المحسن عبد الحكم
رنا وائل محمد على
عمر عبد السالم علي ابو سيف
اروى حمدي اسماعيل عبد البديع
رنا رمضان شعبان محمد على
شيماء على عبد هللا ابراهيم محمد
أروى حسن احمد عبدالحفيظ
احمد حسام عبدالسالم أبوسريع
حسام سيد سلطان عبد الحليم احمد
محمد عادل رمضان احمد عبدهللا
محمد حماده محمد عبدالتواب
عمار
اسر هشام محمد علي
ريناد احمد اسماعيل بدر
جورى سعيد محمود عبدالباقى
مهاب عبدهللا محمد ابراهيم
رهف
اخمد فرج عطية هللا حريش احمدى
روزى عمرو السيد رشاد
حنين سالم محمد شاكر
ريماس محمد حسنى جمعه
يوسف
سلمى

أحمد اسماعيل علي احمد
اسامة ثابت احمد محمد
ابراهيم محمد رجب على
هاني محمد احمد ابو اللهولي
حمادة محمد عبد الوهاب محمد خضر
خالد عبد الغفار عبد الستار
اسامه رجب عبد الحميد بريك
سيد جمعة محمد شريف
خالد عبد الحكيم معبد عبد التواب
عمر عويس محمد العبد وليده
كريم شعبان عويس عبد الجواد
محمد فايد عبدهللا عبد القوي
محمد فايد عبدهللا عبد القوي
محمد احمد محمد على
هوايدا احمد محمود عبد الحميد
حمد ادريس عمار الجرمه
درباله عبدالتواب عبدالغني علي
محمد عبدالهادي سعداوي
محمد ربيع محمد علي
عبد التواب عبد المحسن عبد الحكم عبد المعز
وائل محمد على محمد
عبد السالم علي ابو سيف عبد هللا
حمدي اسماعيل عبد البديع عبد الباقي
رمضان شعبان محمد على
على عبد هللا ابراهيم محمد
أروى حسين احمد عبدالحفيظ
حسام عبدالسالم أبوسريع محمد
سيد سلطان عبد الحليم أحمد
عادل رمضان احمد عبدهللا
حماده محمد عبدالتواب طلب
رمضان كامل أحمد محمد
هشام محمد على جمعه
احمد اسماعيل بدر سعداوي
سعيد محمود عبدالباقى خليل
عبدهللا محمد ابراهيم ابوزيد
عبد الحليم يوسف يوسف ابراهيم
احمد فرج عطية هللا حريش احمدى
عمرو السيد رشاد محمد
غاده ايوب فرج عبد القادر
محمد حسنى جمعه محمد
سليمان عبد الناصر عثمان
عوض محمد مهدي علي

محمد ياسر كامل عبد الهادي فرج هللا
محمد عبدهللا عبدالمنعم عبدهللا قرني
إسراء سيد عبد المولي ابراهيم
جودى توفيق محمد توفيق ابراهيم
ايسل محمد عزت صادق
جودى محجوب فايد عبد هللا
يارا عالء سيد حميدة
فايد هيثم فايد عبد هللا
آدم محمد طه جمعه
معاذ سيد عبدهللا سيد محمد
نضال
ميسون فرج مفتاح فرج
أياد حازم سالم عبد المجيد ابو زيد
هنا عالء احمد عبدالرحمن بالل
رغد عاصم مصطفي راضي
ملك مجدي صالح قرني حسن
مريم نصيف صدقى نجيب
حمزه محمود رمضان مصطفي
محمود محمد منصور سيد

ياسر كامل عبد الهادي فرج هللا
عبدهللا عبدالمنعم عبدهللا قرني
سيد عبد المولي ابراهيم عبد النبي
توفيق محمد توفيق ابراهيم
محمد عزت صادق محمد عبد الرحمن
محجوب فايد عبدهللا عبد القوى
عالء سيد حميدة عبد الباقي
هيثم فايد عبد هللا عبد القوى
محمد طه جمعه محمد
سيد عبدهللا سيد محمد
علي عبد التواب عبد الحليم علي
فرج مفتاح فرج محمد
حازم سالم عبد المجيد ابو زيد
عالء احمد عبدالرحمن بالل
عاصم مصطفي راضي عبد الباقي
مجدي صالح قرني حسن
نصيف صدقى نجيب حنا
محمود رمضان مصطفى عثمان
محمد منصور مفتاح

