
الجديدة بالقاهرة 2 اليابانية المدرسةالمصرية
الطفل والد الطفل اسم

نصار الرازق عبد محمد وفيقالرازق عبد محمد وفيق مايا

 أحمد ابراهيم أحمد محمدأحمد ابراهيم أحمد محمد  حبيبة

السيد الوهاب عبد محمد الغزالى محمد ياسرالسيد الوهاب عبد محمد الغزالى محمد ياسر سما

 حسن أحمد السيد محمد  حسن أحمد السيد محمد ريماس

 عبدهللا سيد محمد أحمد عبدهللا سيد محمد أحمد جويرية

العابدين زين محمد  محمد السيد أحمد محمدمحمد محمد السيد أحمد محمد

جاد ابراهيم صالح هيثمجاد ابراهيم صالح هيثم فيروز 

جلهوم عامر الدين صالح مهند مبروك عامر الدين صالح مهند بالل

هالل احمد على احمد اسالمهالل احمد علي احمد اسالم حور

 الغرباوى مهدى على عباده الغرباوى مهدى على عباده آدم

حسنين ابراهيم الوهاب عبد ابراهيمابراهيم الوهاب عبد ابراهيم كريم

توفيق محمد أنور هشامأحمد حسن حسين رضا

لبطرس راغب مكرم ماجدراغب مكرم ماجد مارلى

الشالوي احمد بسيوني احمدفريدة

شديد حسن نادى محمد حسينشديد نادى محمد حسين آسر

الحبشى محمود أحمد آسرالحبشى محمود أحمد آسر تاله

هريدى محمد حفنى الدين عالءهريدى حفنى الدين عالء ياسين

حسين محمد الدين عصام محمودمحمد

توفيق محمد أنور هشامحسن خيري جمال ناصر

 امين بخيت على محمد بخيت على محمد عمرو

محمد محمود سلطان محمد تاليامحمد محمود سلطان محمد تاليا

محمود مصطفى اللطيف عبد المجيد عبدمحمود مصطفى اللطيف عبد المجيد عبد هدى

تمام أحمد العال عبد هناءالمحمدي علي حسام أحمد

حسين حامد احمد وائلحامد احمد وائل آسر

محمد احمد محمد ماجدمحمد ماجد ماجل

غبلاير صادق عوض نبيلصادق عوض نبيل مينا

 زكي محمد رأفت أحمدرأفت أحمد عمر

عيسى محمد عبدالرحمن أحمدعيسى محمد عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن

يوسف السيد حسين محمد ادم

مصطفى محمد محمد مروةامام مجدى وائل ايسل

سالم محمد محمد ريهامعلي كمال زينهم محمود الدين زين

هللا عبد زهري المحسن عبد مسعودزهري المحسن عبد مسعود أنس

هللا نعمة لبيب انور تامرلبيب انور تامر هايدي

السيد ذكي سامي أحمدرغد

 محمد سعيد احمدمحمد سعد احمد مروة

 إبراهيم المنعم عبد فهمي إبراهيم محمدهللا عبد

الفحل يوسف ابوالعال مصطفي محمديوسف ابوالعال مصطفي محمد مصطفي

الفحل يوسف ابوالعال مصطفي محمديوسف ابوالعال مصطفي محمد رهف



الدكروري ابراهيم الغفار عبد الدين صالح محمدالدكروري ابراهيم الغفار عبد الدين صالح محمد الرا

الرحمن عبد ابراهيم المالك عبد محيابراهيم المالك عبد محي رودينا

علدالدايم ابراهيم السيد محمدعبدالدايم ابراهيم السيد محمد سليم

عفيفي صالح الفتاح عبد طارقعفيفي صالح الفتاح عبد طارق أدهم

حجازي محمد اسماعيل احمداسماعيل احمد تبرتهيم

متولي حسونه حسين محمدحسونه حسين محمد يوسف

سالم ابراهيم رضا احمد كريمأمينه

طاحون سيد ابراهيم احمد سما

علي البسيونى محمد حسامالبسيوني محمد حسام آيسل

هندى صالح أحمد حسينهندى صالح أحمد حسين حبيبة

سعد الستار عبد سيد الدين حسام رقيةسعد عبدالستار سيد الدين حسام رقية

خله جرجس الرومانى هانىجرجس الرومانى هانى فلوباتير

عبيد شاكر صبري جرجسصبري جرجس فيلوباتير

الزقزوقي اسماعيل محمد احمدالزقزوقى اسماعيل محمد احمد سالى

 مكاوي عبدالهادي مكاوي رافتالرا

الرشيدي فوزي جابر محمودالرشيدي جابر محمود سلمي 

الحفناوي محمد نبيل محمود حمزة

 مهران احمد ماهر يحيىمهران احمد ماهر يحيى مالك

الجليل عبد سيد هللا عوض سارةالفضل ابو الدين شرف محمد ريتاج

مبارك فتحي سمير أحمدخالد

علي عبدالسالم سعيد عمرمنة

علي محمد علي محمدعلي محمد علي محمد زياد

حسن محمد نجيب محمد احمدحسن محمد نجيب محمد احمد محمد

طناس لويس تواب رامي تواب رامي جوستان

 الحوفى محمد فتحى عصام الحوفى محمد فتحى عصام محمد

 إبراهيم حامد ابراهيم احمد إبراهيم حامد إبراهيم أحمد دارين

عيش يوسف محمد الدين حسامعيش يوسف محمد الدين حسام هاله

المجد ابو محمد المنعم عبد سعيدالمجد ابو محمد المنعم عبد سعيد احمد

سالم السيد عشماوى محمد صبرىعشماوى محمد صبرى آية

بدوي ابراهيم مصطفي نيفينسلطان محمد احمد محمود ريتال

الغنام صابر محمود جهادالقادر عبد يونس سليمان الرحمن عبد

علي احمد رجب فاروقاحمد رجب فاروق سارة

طانيوس لويز متى مجدىلويز متى مجدى ديفيد

احمد حنفي خليفة ناجححنفي خليفة ناجح هشام

عيد السيد محمد وليدالسيد محمد وليد راسل

 محمد السيد محمد محمودمحمد السيد محمد محمود ايمى

عطاهللا سعد سامي جورجسعد سامي جورج كيفين

عطاهللا سعد سامي جورجسعد سامي جورج كارن

هللا حسب محمد شعبان محمودمحمد شعبان محمود محمد

حامد محمود عبدربه أحمدحامد محمود ربه عبد أحمد أدم

شديد محمود شديد الدين عصام أحمدشديد محمود شديد الدين عصام أحمد ياسمينا

ابراهيم عبدهللا اسماعيل محمودابراهيم عبدهللا اسماعيل محمود فاطمة

 سليمان عطيه السيد هانى عطيه السيد هانى ياسين

داود محمد ابراهيم البارى عبد  عمروابراهيم البارى عبد عمرو احمد

السيد توفيق عادل أحمد اسالم جورى توفيق عادل أحمد اسالم جورى

السيد طوسون احمد جالل احمدفدوى

سالم سيد نجاتي مصطفيسيد نجاتي مصطفي ملك



يوسف ابراهيم السيد حسين يوسف ابراهيم السيد حسين ياسين

حسين صابر محمد وائلحسين صابر محمد وائل مالك

موسى الحسينى أحمد أحمد أسيل

احمد حسين خضرى محمد حسين  خضرى محمد آدم

الطيبى محمد الحميد عبد احمدمحمد عبدالحميد احمد عبدالحميد

ويصا عزمى ممدوح ميناكيفين

 عبدالغفار السيد عفت السيدبالل

الحفيظ عبد صالح عماد محمدصالح عماد محمد زين

محمد فؤاد محمد عادل محمد رجائى عادل محمد رجائى رماح

علي التواب عبد العزيز عبد مروهالشبيني حامد فاروق أحمد صبا

عويس محمد حسن هيثمعمار

العشماوى عبدالمجيد محمد عبدالمجيدالعشماوى عبدالمجيد محمد عبدالمجيد الرا

 عبدهللا صالح احمد صالح محمد

سالم محمد سالم محمودمحمد سالم محمود فريدة

 ولسن نصحي نبيل ميناولسن نصحي نبيل مينا ميروال

محمد احمد انور محمدمحمد احمد انور محمد

ابراهيم بخيت على رمضانبخيت على رمضان حمزه

حسين حامد حسن احمدحسين حامد حسن احمد سيلينا

المقصود عبد السيد حمدى احمدالباهي المقصود عبد السيد حمدي احمد يمنى

عبدالقادر السيد محمد مصباح عبدالقادر السيد محمد مصباح محمد

 سليمان ابراهيم ابراهيم سليمان سليمان ابراهيم سليمان عمر

رشوان حسانين احمد هشامرشوان حسانين احمد هشام جاسمن

جوهر سالم على صابر مدحتجوهر سالم على صابر مدحت مازن

جوهر سالم على صابر مدحتجوهر سالم على صابر مدحت جنى

خضر مصطفى على علىخضر مصطفى على على جودى

مصطفى على محمد يحيىعلى محمد يحيى عمر

عبدالباقي الصمد  عببد عبدالغفار ايمن عبدالباقي الصمد عبد عبدالغفار ايمن محمد

عبود أحمد غازي باسمعبود أحمد غازي باسم جوليا

يحي احمد محمد احمديحي احمد محمد احمد نصر  

منصور ابراهيم هشام نسمهخطاب أحمد منيرة

سليمان محمد عطيه السعيد محمدسليمان عطيه السعيد محمد الرحمن عبد

القاضى مصطفى عبدالسالم حسين ياسر القاضى عبالسالم حسين ياسر ياسين

احمد الرحمن عبد عزالديناحمد عبدالرحمن عزالدين عبدالرحمن

النعيم عبد سيد احمد رحمهالنعيم عبد سيد احمد رحمه

تمام العزيز عبد حسن احمد العزيز عبد حسن احمد يوسف

بهجت علي محمد احمدرودينا

جعفر جاد على لطفى مسعدجعفر لطفى مسعد مروان 

جعفر جاد على لطفى مسعدجعفر لطفى مسعد مروان

جعفر جاد على لطفى مسعدجعفر لطفى مسعد معاوية

سليم محمد كريمسليم محمد كريم محمد

هالل السيد محمد على محمدمحمد على محمد يوسف

داوود محمد السيد احمدداوود محمد السيد احمد فارس

الغنى عبد المنعم عبد الغنى عبد ريمالبكرى توفيق حلمى احمد رهف

شعبان احمد محمود عماد احمد محمود عماد دنيا

شراقي فتوح السيد سامحشراقي السيد سامح البراء

سليمان اسماعيل الدين حسام جاسمينسليمان اسماعيل الدين حسام جاسمين

يونس حسن جمال شيماءمحمد انور محمد الدين نور



 محمد فتحى ابراهيم محمد محمد فتحى ابراهيم محمد معاذ

ابوالحسن جابر رمضان مصطفىابوالحسن جابر رمضان مصطفى يس

مصباح عطيه مصباح عطيةعطية مصباح عطية مروان

بيومي الفضيل عبد يوسف عزهالشوره احمد ناصف تامر تقي

احمد علي احمد مصطفىاحمد على احمد مصطفى جودى

حنين فهمى  عيد  عماد ماير

موسى هللا عبد سيد محمدموسى هللا عبد سيد محمد أنس

أحمد محمد درويش مصطفى محمد درويش مصطفى فاطمة

سليمان هللا عبد خالد بسنتشاذلى على سيد محمد اياد

محمود حسين سعد محمدمحمود حسين سعد محمد احمد

 ماضى مختار محمد مختارماضى مختار محمد مختار احمد

 اسماعيل حسن محمد مؤمن اسماعيل حسن محمد مؤمن ريتال

 محمد احمد مكى حسام احمد مكى حسام فاطمه

إبراهيم الغني عبد صفوان البراءالغني عبد صفوان البراء صفوان

محمد حموده فتحي محمدحموده فتحي محمد كادي

واعر قاسم عيد قاسمواعر قاسم عيد قاسم ريناد

 المحالوي رجب فؤاد محمد نسمة إبراهيم محمد عادل ياسر سارة

اللطيف عبد العظيم عبد محمد وحيداللطيف عبد العظيم عبد محمد وحيد  يوسف

طه محمد احمد سيد مختار محمدطه محمد احمد سيد مختار محمد ملك

 االحمر كمال محمد المنعم عبد عمرو االحمر كمال محمد المنعم عبد عمرو جولي

ابراهيم محمد احمد هانىمحمد احمد هانى فريدة

حسنين مصطفي صبري محمدمصطفي صبري محمد هللا عبد

محمد بيومى محمد وليدبيومى محمد وليد عمر

محمد محمد أحمد جمال محمد أحمد جمال أحمد

 العظيم عبد ابراهيم شعبان ياسرابراهيم شعبان ياسر محمد

 الصواف علي فتحي أحمد محمد الصواف علي فتحي أحمد محمد أحمد

محمد عبادي سليم احمدعبادي سليم احمد محمد

ابوشادي المحسن عبد الدين جمال احمد الدين جمال احمد حبيبة

سرحان سليمان الحليم عبد الدين جمال احمدالحليم عبد الدين جمال احمد عمر

شعراوى محمد عباس حلمي محمدشعراوي محمد عباس حلمي محمد الرحمن عبد

شعراوى محمد عباس حلمي محمدشعراوي عباس حلمي محمد مصطفى

مليكة فهمى سامى سامح مارك

شعراوي محمد عباس حلمي محمدشعراوي عباس حلمي محمد عمرو

العزيز عبد سعد مرضى مصطفىالعزيز عبد سعد  مصطفى ساميه

محمود احمد جمال والءنور

 السيد الجيد عبد نصر الشيماءزغلول محمد محمد عمر

عطاهلل نظير رمزى مينانظير رمزي مينا ميالني

الصواف زكريا شوقي محمودالصواف شوقي محمود ريماس

الصواف زكريا شوقي محمودالصواف شوقي محمود ريتال

المطلب عبد اللطيف عبد بن محمد أحمدمارية

حميد محمد عبدالرازق طلعتمحمد عبدالرازق طلعت خالد

حسن جالل محمد جاللحسن جالل محمد جالل

فياض الحميد عبد سيد وليد فياض الحميد عبد سيد وليد سادن

عطية شنودة أميل مايكلشنودة أميل مايكل مارلى

عوض كمال رمزى جورجكرستيان

 ابراهيم رزق جرجس سامح رزق جرجس سامح يوانا

محمود عطاي المجد ابو خالدمحمود عطاي المجد ابو خالد احمد



بخيت زيدان الفضيل عبد ناصرزيدان الفضيل عبد ناصر الدين نور

 أحمد محمد أحمد محمد يوسف أحمد محمد أحمد محمد يوسف

العزيز عبد احمد محمد ايهاباحمد محمد ايهاب مصطفي

العزيز عبد علي محمد احمد العزيز عبد علي محمد احمد  جني

احمد حسين محمد مهابحسين محمد مهاب ميرال

احمد حسين محمد مهابحسين محمد مهاب محمد

اسطفانوس جرجس وهيب شريفجرجس وهيب شريف يوسف

محمد عاشور حسين شرينحسن النافع عبد بدرالدين محمد

محمدمبارك محمدنورالدينمحمد محمدنورالدين عبدالرحمن

مصطفى احمد محمد هانىاحمد محمد هانى فريده

التواب عبد مكاوي رجب احمدمكاوي رجب احمد محمد

قنديل احمد سمير وائلقنديل احمد سمير وائل مالك

 زيدان مصطفى أحمد محمد مايا 

حسن حسين محمد الدين حسامكريم

جاويش خليل محمود محمد اسامةجاويش محمود محمد اسامة فريدة

الزقزوقي اسماعيل محمد احمدالزقزوقى اسماعيل محمد احمد امير

سليمان ابراهيم احمد ادهمسليمان ابراهيم احمد ادهم

الشهيد عبد بشري سعر بيتربشري سعد بيتر جاكوب

خاطر ابراهيم حسن ابراهيمحسن

إحسان نبيل محمد أسماءمحمد فوزى عصام العزيز عبد

ميخائيل حنا شاكر حناحنا شاكر حنا جولى

محمد حسين السيد احمدحسين السيد احمد بسنت

جندى عوض منير مخلصعوض منير مخلص ىوسف

يوسف على عثمان خالدعثمان خالد حمزه

السيد محمود صابر هانيمحمود صابر هاني عمر

ابوالنصر فهمي رضا وليدفهمي رضا وليد نور

قاسم سيد محمد محمود وائلسيد محمد محمود وائل كريم

الشريف ابراهيم عبدالقادر مصطفى محمدالشريف ابراهيم عبدالقادر مصطفى محمد معاذ

ميالد فاروق ماجد بافلىفاروق ماجد بافلى كارلوس

مصطفي محمد رضا محمدنادين

المصري محمد محمد العربي السيد الرحمن عبدندى

السيد على الجواد عبد سيدالسيد على الجواد عبد سيد عمر

الظاهر عبد ابراهيم كمال احمد محمدكمال احمد محمد تاليا

عثمان محمد يحى محمد اميرهمحمود الراوى فخرى السيد مازن

عثمان محمد يحى محمد اميرهمحمود الراوى فخرى السيد مروان

العال عبد محمد طاهر احمدطاهر احمد فريدة

جاد المنعم عبد محمد عادل محمدالمنعمجاد عبد محمد عادل اسراءمحمد

 خفاجى محمد المنعم عبد حمدى خفاجى محمد المنعم عبد حمدى ندى

رمضان سعد عباس محمدسعد عباس محمد حمزه

مالك نظيم نظمي مرادنظيم نظمي مراد مارلي

عامر محمد حامد اسماعيل ايهابعامر محمد حامد اسماعيل ايهاب الرحمن عبد

الرحمن عبد محمود أحمد هللا عبدالرحمن عبد محمود أحمد هللا عبد

هللا عبد فتحي سعيد يوسفهللا عبد فتحي سعيد يوسف

علي محمود السيد محمدعلي محمود السيد محمد

حسنين السيد توفيق شكريحسنين السيد توفيق شكري

خليل رجب صبحى محمدخليل رجب صبحى محمد  زياد


