
االسكندرية محافظة بالمنتزة اليابانية المصرية المدرسة

 الوالد اسم الطفل اسم

محمد محمد خليفه سعيد محرم خليفه سعيد سما

البدوي السيد عادل صبريالبدوي السيد عادل صبري هنا

أغا أمين محمد السيد محمد أحمدأغا أمين محمد السيد محمد أحمد أنس

دعبيس محمد احمد شريفدعبيس محمد احمد شريف علي

القشطي علي علي جناالقشطي علي علي جنا

قنديل سعيد مدبولى محمدقنديل سعيد مدبولى محمد جاسمين

جمال محمد نزية نبيلمحمد نزية نبيل عبدالرحمن

 البرعى السيد محمد ماجد السيد محمد ماجد مرام

البربري ابراهيم محمد محمد محمدنور

عزام فرج العاطي عبد أحمد محمدفرج العاطي عبد أحمد  محمد عمر

محمد يوسف محمد انجيمحمد يوسف محمد انجي

 الرحمن عبد محمد الستار عبد احمد الرحمن عبد محمد الستار عبد احمد مهاب

حسين زيدان هاشم احمدحسين زيدان هاشم احمد يحيي

عويس على حسين سامى مريمعويس علي حسبن سامي مريم

بشر علي محمد محمد جمزةبشر على محمد محمد حمزة

 بسيونى عطيه محمد سعيد الخير ابو بسيونى عطيه محمد سعيد جودى

السيد عبد العزيز عبد خليل محمودالعزيز عبد خليل محمود يعقوب

موسي محمد محمد اشرفموسى محمد محمد أشرف مالك

احمد حسنين احمد محمدحسنين احمد محمد يوسف

عجمى عجمى سعيد محمدعجمى سعيد محمد كادى

العدلي محمد محمد نبيل مصطفىمحمد محمد نبيل مصطفى عمر

العدلي محمد محمد نبيل مصطفىمحمد نبيل مصطفى عبدالرحمن

حجازى ابراهيم عادل هبهاسيل

حسن احمد حسن ليلىحسن احمد حسن ليلى

 محمد عبدالسالم محمد سمير يوسف محمد عبدالسالم محمد سمير يوسف

سليم على حسن محمد نهىسليم علي محمود كمال حنين

بولس جرجس بشرى ايهاببولس جرجس بشرى ايهاب كاراس

الرحمن عبد عبيد السنوسى وليدالرحمن عبد عبيد السنوسى وليد لوجين

الحنجور ابراهيم عبدالوهاب ممدوحابراهيم الوهاب عبد ممدوح فراس

شحاته عبدالنبي سعيد كريمعثمان شحاته عبدالنبي سعيد كريم هنا



 مرجان السيد علي طارق مرجان السيد علي طارق فارس

سليمان عجيله الشحات محمد سليمان عجيله الشحات محمد مليكه

على السيد على احمد جنات

بهنسي محمد احمد اسام بهنسي محمد احمد اسام أسر

احمد المنعم عبد محمد ايهابيوسف

سماحه عبدالمنعم صالح محمود سماحه صالح محمود أحمد

محمد السباعى كمال نعمه يوسف محمد علي نعيم ايمن احمد

 جبر إبراهيم شحاته على شحاتهإبراهيم شحاته على شحاته هنا

 حسن الشيخ توفيق محمدالشيخ توفيق محمد ياسين

 مصطفى احمد محمد مصطفى احمد محمد مصطفى لمار

حنا زكى سعد مراد جون

العشرى محب فوزى محمدالعشرى محب فوزى محمد ايسل

مرشدي محمد عبدالواحد سميرمرشدي محمد عببدالواحد سمير عمر

سلطان الفتاح عبد احمد محمدسلطان الفتاح عبد احمد محمد اكرم

متولى شعبان متولى إيمانالحميد عبد حلمى تامر علياء

خليفه حمد سلطان خميسحمد سلطان خميس رضوي

 بطرس النور عبد رزق وائل   النور عبد رزق وائل ايلونا

 محمد مختار محمود سامرمختار محمود سامر هيا

عطيه فرغلي السميع عبد محمدعطيه فرغلى السميع عبد محمد الرا

ابورزق محمد االباصيري ايمانكنون حسن بركات اسينات

حماده عبدالحى محمد محروسعبدالحى محمد محروس ريماس

 عويس محمد محمد محمود وائلكرما

عوض فؤاد فايق حسامفؤاد فايق حسام يوأنس

عبده محمد بهنسي اسالممحمد بهنسي اسالم يوسف

 احمد متولى محمد متولىاحمد متولى محمد متولى ايه

السعدني فرج دعاء اسالمالسعدني دعاء اسالم اياد

هالل السعيد عبدالفتاح احمدهالل السعيد عبدالفتاح احمد حسناء

يوسف إبراهيم سعيد محمديوسف إبراهيم سعيد محمد مريم

بكر ابو الرحمن عبد جابر بكر ابوالرحمن عبد جابر بكر ابو هنا

عيسى فهيم نصيف سامحعيسى فهيم نصيف سامح جسيكا

 العزيز عبد مسكين مصطفى العزيز عبد مسكين مصطفى جنى

 حسان ابراهيم حفني حسام ابراهيم حفني حسام ايتن

يحى الواحد عبد عباس سيديحى الواحد عبد عباس سيد موده

عبده الجليل عبد فتحى اسامة محمدعبده الجليل عبد فتحى اسامة محمد

احمد زيدان عبدالحميد احمدعبدالحميد احمد مازن

الجوهرى امين السيد سميحةشكيل حسن على على ماسة

على هاشم على عصامعلى هاشم على عصام ملك

صالح محمود إسماعيل محمد مريمصالح محمود اسماعيل محمد مريم



كمش الرازق عبد العزيز عبد نبيلكمش الرازق عبد العزيز عبد نبيل فريده

هيبه احمد السيد عزتعبدهللا

 محمد عبدالغفار مرسي عبدالغفار محمد عبدالغفار مرسي عبدالغفار محمود

عبدالعظيم النجار عبدهللا ايمنالنجار عبدهللا ايمن كريم

عامر محمد نبيل اميرة النمر سالم محمد احمد

جاد سليمان جاد محمدجودي

علي مشحوت محمد احمدمحمد احمد يوسف

 عوض راغب كمال ماجدكمال ماجد جولى

 فايد معوض السيد أحمد فايد معوض السيد أحمد ملك

رمضان عبده معوض محمد عبده معوض محمد هنا

الشرنوبي متولي محمد ابراهيم هاديالشرنوبي محمد ابراهيم هادي مروج

مسيحة شكراللة عبده ريمونشكراللة عبدة ريمون مارك

برمو حسن محمد احمدبرمو محمد احمد مروان

الجميل محمد حنفي محمد ايمانعلي احمد الحميد عبد احمد معاذ

 بدر أحمد عبدالفتاح محمدبدر

النحيف محمود محمد طارقالنحيف محمود محمد طارق مالك

حسين جمعه محمد أحمدسما

هاشم النبى عبد كمال وليدهاشم النبى عبد كمال وليد كرمة

الدين سيف عبدالنبي كمال محمدالدين سيف عبدالنبي كمال محمد حمزة

 مصطفي حسين فاروق محمد فاروق

موسى شحاته مواس رومانى أبانوب

 موسى إبراهيم محمود حسن إبراهيم محمود حسن رقية

الصعيدى محمد ابراهيم محجمدالصعيدى محمد ابراهيم محمد حسام

سالم الدين سيف سالم الدين نصررقيه

حسن السيد محمدالشنيكى محمد حسن السيد محمد يوسف

حمد محمد احمد مصطفىحمد احمد مصطفى محمد

احمد إبراهيم أحمد محمودابراهيم أحمد محمود أحمد

حجازى محمد على سعيدحجازى على سعيد يحيى

بركات محمد مبروك محمدبركات مبروك محمد ريماس

رياض صبحى نجيب هانىصبحى نجيب هانى جيروم

أسامةعبدالستارعبدالواحدمحمدشيرازأسامةعبدالستارعبدالواحدمحمد

أسامةعبدالستارعبدالواحدمحمدأسامةعبدالستارعبدالواحدمحمد شذي

عبدالسيد ابراهيم محمد السيدعبدالسيد ابراهيم محمد السيد هدى

طلبه حسن سعيد حسنحسن سعيد حسن هنا

حجاب أبو  السيد السيد محمدالسيد السيد محمد مريم

ورد حسن ابراهيم مصطفى محمدرقية

الرازق عبد حامد بدر احمدحامد بدر احمد بدر

 الغفار عبد فاروق محمدالغفار عبد فاروق محمد مالك



شلبى الصمد عبد حافظ تامرشلبى الصمد عبد حافظ تامر الدين نور

 سعيد رجب محمد محمود سعيد رجب محمد محمود هنا 

الجمسىي علي سعد علي محمد براءالجمسى علي سعد علي محمد براء

صديق محمد محمد محمودصديق محمد محمد محمود مازن

بباوى الشهيد عبد سعيد عمادالشهيد عبد سعيد عماد كاراس

خطاب محمد عبدالمجيد احمدخطاب عبدالمجيد احمد رودينا

محمد أبراهيم محمود  محمدأبراهيم محمود محمد محمود

منصور محمد احمد نادرياسين

شحتوت مرسي أبوالعال محمد مرسي ابوالعال محمد وتين

عبدالرحيم على احمد محمودعبدالرحيم على احمد محمود مصعب

طه عنتر احمد عمروطه عنتر احمد عمرو احمد

شريف محمد حنفى ناجىشريف محمد حنفى ناجى بتول

علي ابراهيم الفتوح ابو عبدالناصرعلي ابراهيم ابوالفتوح عبدالناصر نور

حمدي محمود السيد محمدجنا

حسين محمد نبيل محمدمحمد نبيل محمد احمد

محمد السيد العفيفي عيديوسف

محجوب العال أبو محجوب أحمدمحجوب أحمد مازن

الكردى محمد صالح الرزاق عبد سامرالكردى الرزاق عبد سامر دارة

جادالسيد الباسط عبد إدريس شريفجاد عبدالباسط إدريس شريف عمر

الرحيم عبد أحمد السيد حسينأدم

محمد العال عبد محسن احمد سجيمحمد العال عبد محسن احمد سجي

واصل محفوظ مصطفى تامرواصل محفوظ مصطفى تامر عمر

يونس المرسى احمد اسالمالمرسى احمد اسالم سلمى

 سويلم الحميد عبد احمد محمد سويلم الحميد عبد احمد محمد طارق

غطاس شحاته عطا أيمنشحاته عطا أيمن آدم

فرنسيس صليب جميان عمادصليب جميان عماد كاراس

ظاهر محمد رزق احمدمحمد رزق احمد آمر

طميش محمد محمد مصطفىطميش محمد محمد مصطفى اروى

سعد مرقص سعد وهيبمرقص سعد وهيب بوال

ابراهيم العزيز عبد رجب محمدالعزيز عبد رجب محمد العزيز عبد

بيومى السيد انور هانىالسيد انور هانى مروان

البلتاجي المعبود عبد احمد خالدالبلتاجي احمد خالد مرام

البنا ابراهيم السعيد بديعالبنا ابراهيم السعيد بديع اياد

رفاعي السيد فتحي تامربتول

رفاعي السيد فتحي تامرمحمد

 سالم محمود عاشور احمد محمود عاشور احمد عمر

القصاص حسين محمد ابراهيمالقصاص محمد ابراهيم كريم

سعد كامل سعد عماد سعد كامل سعد عماد ميراي



دندراوى حسين سعد ياسرحسين سعد ياسر ادم

دندراوى حسين سعد ياسرحسين سعد ياسر ادهم

حسن أحمد محمد أحمدمحمد حسن أحمد محمد أحمد

الغول أحمد محمد علي محمد جوديالغول أحمد محمد علي محمد جودي

محمد يوسف خالد ادهممحمد يوسف خالد ادهم

خليل حسن إبراهيم اشرفاياد

عبدالحميد غالي عبدالفتاح محسنياسين

محمد أحمد سعد علي احمد سعد علي رقيه

قاسم احمد السيد المجيد عبد كريم أمرآمر

 رجب احمد حسن محمد أحمد حسن محمد علياء

قطامش احمد مصطفى احمدقطامش مصطفى احمد نورسين

 محمد على محمد عصاممحمد على محمد عصام أنجى

محمد الموجود عبد نصر شيريهانعيسي محمد احمد رضا ساجد

 مصطفي خليل عطية اسالممصطفي خليل عطية اسالم سما

مصطفي خليل عطية اسالممصطفي خليل عطية اسالم باسم

الرحمن عبد خماد العزيز عبد السيدخديجة

 مصطفى يوسف مصطفى أمانىسعدهللا عبدالخالق أحمد محمد أحمد

عوض غالى حليم موريسغالى حليم موريس مارتيروس

محمد السيد ابراهيم عبيرشتات احمد محمد احمد مهاب

محمود الحميد عبد محمود احمدالحميد عبد محمود احمد رودينا

نجيب سمير هانى مايفننجيب سمير هانى مايفن

الصقار محمود العز ابو عصامالصقار محمود العز ابو عصام فيروز

محمد السيد محمد حساممحمد السيد محمد حسام

أحمد محمد السيد محمدالرسول عبد أحمد محمد السيد محمد  جني

الرازق عبد أحمد محمد عمروالرازق عبد أحمد محمد عمرو محمد

عيسي فهيم نصيف وليدفهيم نصيف وليد توماس

احمد خميس احمد شريفوهبه خميس احمد شريف احمد

احمد علي الرازق عبد محمد  احمد علي الرازق عبد محمد معاذ

الرب جاد القادر عبد السالم عبد احمديوسف

خفاجه محمد الرحمن عبد المنعم عبد محمدخفاجه محمد الرحمن عبد المنعم عبد محمد اسر

علي محمد فاروق أحمدعلي محمد فاروق أحمد مالك

عامر زكى السيد الدين عمادعامر زكى السيد الدين عماد جودى

 أحمد محمود محمد ابراهيمابراهيم

الجوهري عبدالعظيم محمد حسامعبدالعظيم محمد حسام معز

محمد حيدر الديب محمد إسالمحيدر الديب محمد إسالم محمد

بلتاجي سعد ابراهيم هشامبلتاجي سعد  ابراهيم هشام عمر

قطب عطاهللا صبري عبدالرحمنعطاهللا صبري عبدالرحمن محمد

بشر محمد إبراهيم هادىبشر محمد ابراهيم هادى جنه



نخلة شفيق حنا امير شفيق حنا امير ايالريا

الشاطبي كمال محمد طارقالشاطبي كمال محمد طارق تيم

ابراهيم احمد مسعد احمداحمد مسعد احمد رودينا

العزيز عبد عبده حسان العزيز عبد أنسالعزيز عبد عبده حسان العزيز عبد أنس

على مصطفى أحمد محمدمصطفى أحمد محمد جودى

عبده احمد ابراهيم محمد عبده احمد ابراهيم محمد الرحمن عبد

احمد حسين محمد مصطفياحمد حسين محمد مصطفي فهد

الرحيم عبد السيد محمود محمدالسيد محمود محمد هنا

حسن ابو محمد الرحمن عبد السيد عبدهللاحسن ابو محمد الرحمن عبد السيد عبدهللا لوجين

سالمه ابراهيم عادل امجد ابراهيم عادل امجد فارس

خليل فؤاد ماهر اميرقؤاد ماهر امير كيفن

حسن الحسن ابو فوزي احمدحسن الحسن ابو فوزي احمد كريم

عبدالرحمن محمد السالم عبد سعيدعبدالرحمن محمد السالم عبد سعيد مالك

إبراهيم فهمى محمود وليدفهمى محمود وليد محمود

إبراهيم سليمان أحمد محمد يامنإبراهيم سليمان أحمد محمد يامن

عثمان محمد السيد احمدعثمان محمد السيد احمد يوسف

بسيونى ابراهيم سعيد احمدبسيونى ابراهيم سعيد احمد يوسف

بخيت الفتاح عبد رمضان وليدالفتاح عبد رمضان وليد مالك

 شفيق ابراهيم عزيز جورج شفيق ابراهيم عزيز جورج جونير

هللا جاب محمد محفوظ المالك عبدالل جاب محمد محفوظ المالك عبد هللا منة

البدراوي عبداللطيف رفعت احمدالبدراوي رفعت احمد محمد

هالل الفتوح ابو العزيز عبد محمودابوالفتوح العزيز عبد محمود يارا

 محمد الحميد عبد حسن عماد  الحميد عبد حسن عماد ريجان

برسوم موسى بديع جورجبرسوم موسى بديع جورج ميتا

فرج احمد مصطفى فرجفرج احمد مصطفى فرج مصطفى

البسطويس أحمد ربيع أحمد أحمد ربيع أحمد تاليا

محمد الحافظ عبد السيد أشرفمحمد الحافظ عبد السيد أشرف ياسين

 النادى اسماعيل الفتاح عبد تامر النادى اسماعيل عبدالفتاح تامر الفتاح عبد

إسماعيل محمد صالح خالدمحمد صالح خالد ذياد

عقل محمد محمود وائل هناعقل محمد محمود وائل هنا

محمود محمد باسم ادهم محمود محمد باسم ادهم

حسين محمود ابراهيم اسالمحازم

شحتوت على محمد علىشحتوت على محمد على رزان

خفاجه ابراهيم محمد السيدخفاجه ابراهيم محمد السيد محمد

حسين ابراهيم حمدي احمدابراهيم حمدي احمد نورين

منصور فريد منصور محمدمنصور فريد منصور محمد سلمى

 البرعى السيد محمد ماجد البرعى السيد محمد ماجد مهاب

حسين محمد حسين خالدحسين محمد حسين خالد رفيدة



 ابراهيم محمد عبده السيد ياسر إبراهيم محمد عبده السيد سر يا يوسف

احمد قناوي ابراهيم أحمدأحمد قناوي ابراهيم أحمد مالك

إبراهيم خليل جابر محمد محمدإبراهيم خليل جابر محمد محمد كارما

شعبان ابراهيم عباس احمدشعبان ابراهيم عباس احمد باسم

محمد محمود صالح محمدمحمد محمود صالح محمد إياد

الجود ابو حميدة عبدالعزيز هيثم حميدة عبدالعزيز هيثم عبدالعزيز

 احمد حميده محمود اسالماحمد حميده محمود اسالم الرا

بسطا جرجس نزهى عاطفبسطا جرجس نزهى عاطف بيشوى

محمد جابر كمال هاني جمعه محمد جابر كمال هاني هنا

عليوه محمود عبدالفتاح محمودعليوه عبدالفتاح محمود مودة

خفاجه على جمعه شعبان جمعهجمعه شعبان جمعه نجمه

 الخالق عبد ابراهيم الخالق عبد دالياشحاته عطوه سعد سعيد عمر

حسن احمد جابر مصطفى أشرفاحمد جابر مصطفى اشرف رقية

علي السيد علي سامح اسالمعلي السيد علي سامح اسالم محمد

ميخائيل عزيز عادل مايكلعزيز عادل مايكل كاراس

محمد امين موسي نهادامين موسي نهاد آدم

حشيش محمود احمد ابراهيم رشاحشيش احمد محمود ممدوح وليد

ابراهيم جابر ابراهيمالشافعي محمد ابراهيم جابر ابراهيم كنزي

ابراهيم عبده محمد علىابراهيم عبده محمد على طارق

محمد احمد حنفي احمد ادم

محمدحسن ابراهيم محمدميسون

أحمد رمضان مجدي وائلأحمد رمضان مجدي وائل كريم

احمد عليوة محمد محموداحمد عليوة محمد محمود سما

 محمد رحيمة خميس نورهانعلي محمد عبدالرحمن جيهان

 المكباتى شحاته خميس محمد ادهم المكباتى شحاته خميس محمد ادهم انديشيا

ابراهيم خليل علي حسينابراهيم خليل علي حسين حسني

 سعد خليل سعد صموئيلخليل سعد صموئيل ميلسيا

 بغدادى الباسط عبد صالح وسام محمود الباسط عبد صالح وسام محمود   

عمران اسماعيل حسن المنعم عبد بالل عمران المنعم عبد بالل المنعم عبد

احمد السيد  على  ياسيناحمد السيد على ياسين

عبدالباري عناني السيد مصطفيعبدالباري عناني السيد مصطفي ادم

الشرقاوى يوسف محمد ياسرالشرقاوى يوسف محمد ياسر جويريه

ربيع احمد الفتاح عبد هشامربيع الفتاح عبد هشام مريم

العلوي محمود سعد منىعلى المقصود عبد بدرالدين وائل ايسل

 عبدهللا محمد إسماعيل محمود منيعلي حسن حسني فريدة

على محمود احمد محمدمحمود احمد محمد ميار

 فرج جيد زكي مينا فبرونيا

السيد حافظ حلمي عمادالسيد حافظ حلمي عماد الدين زين 



محمد محمد حلمي محمدمحمد حلمي محمد يس

 محمد ابوالمجد جابر مصطفى يوسف ابوالمجد جابر مصطفى يوسف

يوسف إبراهيم سعيد محمديوسف إبراهيم سعيد محمد مروان

على محمود عمر محمود نورانميرزا أمير ظفر يوسف

محمد عرفه عبدهللا غازىمحمد عرفة عبدهللا غازى انس

علي محمد شعبان محمودمحمد شعبان محمود محمد

عامر بدير علي تامرعامر بدير علي تامر ريناد

صفار شعبان محمد احمدصفار شعبان محمد احمد سالى

علي محمد رمضان محمد شعبانمحمد رمضان محمد شعبان سلمي

ابراهيم درويش رجب محمودابراهيم درويش رجب محمود اسيل

الدنجاوى مصطفى محمد حسن سامر الدين نورالدنجاوى مصطفى محمد حسن سامر الدين نور

احمد امام احمد محمودامام أحمد محمد ياسين

يوسف احمد الدين محى محمد عبدهللا احمد الدين محى محمد عبدهللا عمر

خليل الرازق عبد محمد نادرعمرو

دانيال جمال جوزيف جوليادانيال جمال جوزيف جوليا

على حسن على محمدعلى حسن على محمد خالد

الجمل مصطفي مسعد جيهانرياض عبدالمنعم صالح فريدة

سرحان جابر رمضان محمدسرحان جابر رمضان محمد مايا

 العالم مرسي السيد عمرو فريدة

محجوب السيد حامد السيدمحجوب السيد  حامد السيد رقية

مصطفى ابراهيم مالك محمدمالك محمد الرحمن عبد

خليل الحسينى ابراهيم محمدخليل الحسينى ابراهيم محمد جانسى

حسن الحليم عبد احمد يوسف محمدحسن الحليم عبد احمد يوسف محمد رقية

حزين كامل زكى بيشوىحزين كامل زكى بيشوى مريم

بشير عنبر هللا حفظ خالدبشير عنبر هللا حفظ خالد مريم

الحسن ابو احمد حسن خالدالحسن ابو احمد حسن خالد مي

العزيز عبد فتحي العزيز عبد عمرالعزيز عبد فتحي العزيز عبد عمر سلمي

متياس عزيز فيكتور روبرتفيكتور روبرت توفير

عوض راغب كمال ماجدكمال ماجد سبرجن

احمد حسن احمد مصطفياحمد احمدحسن مصطفي فاطمة

زايد محمد محمد مصطفي الدين بهاء عاليازايد محمد محمد مصطفي الدين بهاء عاليا

فرج سعد مصطفي احمدفرج سعد مصطفي احمد ميار

مجاهد سعد محمود خالدمجاهد سعد محمود خالد كنده

عامر محمود محمد مجدىعامر محمود  محمد مجدى جنى

امام محمد احمد السعيد احمد عمر

عقل محمد محمود بهاءعقل محمد محود بهاء هللا عبد

ضيف السيد نجيب محمد وسامضيف السيد نجيب محمد وسام حيان

 علي محمد فؤاد محمدسليمان علي محمد فؤاد محمد تاليا



على سليمان شكرى محمدسليمان شكرى محمد الرحمن عبد

احمد محمد احمد باسممحمد احمد باسم بتول

السقا سعد فؤاد عادل فؤاد عادل زياد

ابراهيم صبحي عبداللطيف محمدابراهيم صبحي عبداللطيف محمد فاتيما

الشهيد عبد عبده رياض الشهيد عبد عمادماروسكا

البيومي فتوح ابراهيم ياسرفتوح ابراهيم ياسر احمد

عشبه أمين إبراهيم محمدحور

حسن أحمد صبحى وليد حبيبة

 عرابى احمد عرابى محمود عرابى احمد عرابى محمود مروان

 حسن الشيخ توفيق محمد الشيخ توفيق محمد أيسل

الرحيم عبد  اللطيف عبد الرحيم عبد صالحمودة

 علي محمد سعيد محمدمسك

مصطفى السيد  حسين وليدالسيد حسين وليد حسين

 القاسم ابو محمد عمر محمد  القاسم ابو محمد عمر محمد وليد

 الغنى عبد محمد مصطفى هند متولى بكر ابو سعيد احمد معز

همام البدري سعيد محمدالبدر سعيد محمد هنا

خليل خليل رجب ايمانسعد السالم عبد شريف مالك

محمود ممدوح محمود فريدهفريده

ابراهيم فهيم ممدوح شريففهيم ممدوح شريف فيروز

 النبى حسب هللا خلف شرين القادر عبد الرحيم عبد الدين عماد ريان

البدوي السيد عادل صبريالبدوي السيد عادل صبري جيدا

القادر عبد محمد الشافي عبد الراضي عبد أحمدمصطفي

خليل ابراهيم محمد احمد ابراهيم محمد احمد على

الغني عبد أنور الغني عبد أنوراحمد الغني عبد أنور الغني عبد أنور ريماس

مصطفي محمود احمد محمود احمدمحمود احمد محمود احمد ايسل

السيد احمد محمد اسامة يارا

 عبدهللا توفيق محمد الحسن هللا عبد توفيق محمد الحسن سجدة

سنجر على اسماعيل الحميد عبد أحمدسنجر الحميد عبد أحمد الرحمن عبد

محمد سعد إيهاب هاجرمحمد سعد إيهاب هاجر

عيسى مرسي حسن ابراهيمحسن

خضر اسماعيل ابراهيم ياسرخضر اسماعيل ابراهيم ياسر إيلينا

السيد على حسن مصطفىالسيد على حسن مصطفى على

حماد مخيمر عبدالمنعم عصامحماد مخيمر عبدالمنعم عصام أدهم

الجمل عبدالرحمن علي غازي محمدالجمل عبدالرحمن علي غازي محمد ياسين

 إبراهيم يحييى  عمرو يحيي القادر عبد إبراهيم يحيي عمرو يحيي

الحميد عبد إبراهيم كامل محمد محمد  الحميد عبد إبراهيم كامل محمد محمد نيروز

 غنيم على على عاطفغنيم على عاطف رويد

طه حامد محمد أحمدطه حامد محمد أحمد سلسبيل



الشهاوى زكريا العظيم عبد زكريايسرا

النوبى احمد كمال احمدالنوبى احمد كمال احمد آسر

توفيق  ذكي  زغلول  محمدذكي زغلول محمد رودينا

عبدالحافظ محمود محمد عبدهللامحمود محمد عبدهللا مني

سليمان سليم احمد محمد سليم احمد محمد يوسف

 السيد محمود فتحى فراس السيد محمود فتحى فراس فتون 

عمر الشيخ غازى احمد حازمغازى احمد حازم عمر

محمد اسماعيل الرحمن عبد املمايا

الديري لبييب فاروف اميرالملك عبد فاروقزلبييب امير كيفين

نخله ابراهيم اليه عادلابراهيم اليه عادل ماروسكا

احمد زغلول محمد نوراحمد زغلول محمد نور

البراجة حسن كمال محمدالبراجة حسن كمال محمد أدم

الجليل عبد السيد محمود محمدالجليل عبد السيد محمود محمد أحمد

احمد السيد الحميد عبد حساماحمد السيد الحميد عبد حسام يارا

العوادى سيد عبدهللا ياسر مالكالعوادى سيد عبدهللا ياسر مالك

حسن فرج محمد خالد حسن فرج محمد خالد علي

السيد المنعم عبد خالد احمدالسيد المنعم عبد خالد احمد

جرجاوى شكرى لطفي سامحجرجاوى  شكرى لطفى سامح فلاير

 عيسي ابراهيم ابراهيم محمدنور

 على أحمد إبراهيم فجرالناضورى عبداللطيف إبراهيم عادل أيمن مالك

الزناتي محمد فيصل محمدفيصل

إبراهيم الرحمن عبد المطلب عبد محمد تالياإبراهيم الرحمن عبد المطلب عبد محمد تاليا

محمد حسن حميده حسنمحمد حسن حميده حسن

عبدالرحيم صابر هاني معاذالرحيم عبد صابر هاني معاذ

ابراهيم محمود ابراهيم غادةابوالخير حسن خميس مصطفى

الحنفى على محمد ايناس داير أبو هللا عبد كامل خالد زياد

شعيرحمد م احمد تامر احمد

حسن الحليم عبد احمد يوسف محمدحسن الحليم عبد يوسف محمد الرحمن عبد

شاهين عبدالحميد حسن محمدشاهين عبدالحميد محمدحسن براء

زغلول حسني الدين صالح محمد زغلول حسني الدين صالح محمد هللا منه

 ابراهيم السميع عبد محمد مروة زكى نجيب محمد أحمد أدهم

فلتس عطيه سليمان دميان فلتس عطيه سليمان دميان جونير

الرحيم عبد جرجيس مفيد هجرانحماد حاتم مؤيد ليليان

على حسين على محمدعلى حسين على محمد عمار

يوسف تقاوي أنور مدحتأنور مدحت شنودة

سليمان حسن إسماعيل احمد سليمان حسن إسماعيل احمد هللا عبد

حسن فهمي محمد االميرفهمي محمد االمير كنزي

فرغلي حسين محفوظ محمدفرغلي حسين محفوظ محمد أنس



هللا عبد محمد رمضان احمد كريمهللا عبد محمد  رمضان احمد كريم احمد

الجمل حسين السيد حسين احمد الجمل حسين السيد حسين احمد مريم

محمود احمد محمد عادلاحمد محمد عادل محمد

على الفتاح عبد على إبراهيمعلي الفتاح عبد على إبراهيم أيتن

 مصطفى السيد العزيز عبد محمدمصطفى السيد العزيز عبد محمد ادم

 ابراهيم احمد محمد احمد نوالخطوه ابو احمد سعيد حسام يس

احمد محمد حسن هشاماحمد محمد حسن هشام مؤمن

الشامي السعيد سعد السعيدالشامي سعد السعيد زياد

 محمد صالح محمد صالح سدين محمد صالح محمد صالح سدين

اسماعيل الكريم جاد النعيم عبد محمدالكريم جاد النعيم عبد محمد حمزة

عبده محمود سعيد محمود محمود سعيد محمود الدين عز

الصغير السيد ابراهيم تامرالصغير السيد ابراهيم تامر محمد

الركايبي احمد سامي هيثمسلوي

يوسف حسن يوسف خالديوسف حسن يوسف خالد رنا

حسن محمد الدين محى محمدحسن محمد الدين محى محمد رودينا

حنا مخائيل بديع عيادمخائيل بديع عياد روفانيو

سالم أبو محمود حسان محمدأبوسالم محمود حسان محمد هللا منة

السالم عبد النبى عبد خالد احمدالسالم عبد النبى عبد خالد احمد

لطفى أحمد أحمد محمدلطفى أحمد أحمد محمد يوسف

حسن محمد الحليم عبد احمدمحمد الحليم عبد حمد أ بسمله

مصطفي محمد مصطفي أحمد آن

احمد مطاوع المجد ابو مطاوعاحمد مطاوع المجد ابو مطاوع جودي

السيسي فرج حسين محمد أحمدالسيسي فرج حسين محمد احمد الدين عز

طانيوس جبرائيل طانيوس ايهاب جبرائيل طانيوس ايهاب تونى

السيد حسنين مصطفى حازم السيد حسنين مصطفى حازم شادن

الحلو محيى محمد محيىالحلو محيى محمد محيى رهف

يوسف احمد جودمحمد احمديوسف جود

 الدالى سليمان لطفى وسامسليمان لطفى وسام تالين

الحليم عبد ابراهيم سعيد عمرالحليم عبد ابراهيم سعيد عمر ريناد

محمد حسن عبدالفتاح خالدموسى

القبانى الدسوقى حسن محمد السيدالقبانى الدسوقى حسن محمد السيد مروان

الخراشي محمود احمد محمدالخراشي احمد محمد احمد

عقار الخالق عبد سامي ساليالسقا فرحات محمد ياسين

حجازى محمود عبدالوارث سامح يسمحمود عبدالوارث سامح يس

فراج سليم احمد محمد احمدفراج سليم احمد محمد احمد محمد

سليمان محمد وحيد محمدسليمان محمد وحيد محمد يوسف

علي زكي يحيى محمدعلي زكي يحيى محمد لمى

المجيد علد محمد سمير هيثمصقر المجيد عبد محمد سمير هيثم فارس



محمد الحميد عبد محمد تامرالحميد عبد محمد تامر محمد

خليل قلدس كامل راميقلدس كامل رامي مارتن

السيد المحسن عبد فتحي محمودالمحسن عبد فتحي محمود هللا عبد

محمد عباس صالح محمدمحمد عباس صالح محمد حنان

الشافعي علي مرسي محمود الدين جمال محمود الشافعي علي مرسي محمود الدين جمال محمود أيسان

محمد صالح محمود حسينصالح محمود حسين ريماز

محمد الحميد عبد عزت وليدجودي

الحليم عبد محمد محمود محمد غزلالحليم عبد محمد محمود محمد غزل

المنصف عبد عادل محمد زيادالمنصف عبد عادل محمد زياد

إبراهيم هللا عبد سعد محمدإبراهيم هللا عبد سعد محمد أدم

ابراهيم احمد ابراهيم محمدابراهيم احمد ابراهيم محمد تيم  

محمد على على صالحمحمد على على صالح ياسين

محمد على على صالحمحمد على على صالح جودى

امين ابراهيم محمد عزتامين ابراهيم محمد عزت محمد

 علي محمد حليم محمد زينه

 عنتر إبراهيم محمد حاتمعنتر إبراهيم محمد حاتم أدم

العطار مصطفى محمود محمدالعطار مصطفى محمود محمد اياد

الردينى احمد محمد احمد الردينى محمد احمد محمد

شلتوت حسن شحاته اسالم شلتوت حسن شحاته اسالم ياسين

العال ابو مراجع محمود فيصلمراجع محمود فيصل نادين

بكر ابو علي الدين كمال نهىالسيد محمد خميس سمير احمد

شوقي منصور هانيشوقي منصور هاني جونير

ابراهيم الفتاح عبد السيد محمدعبدالفتاح السيد محمد يوسف

بهجت حسن محمد محمد عادلبهجت حسن محمد محمد عادل ياسين

رشوان احمد محمد احمد محمدرشوان احمد محمد احمد محمد رينادا

الشريف هاشم اشرف كريمالشريف اشرف كريم مروان

نصار أحمد محمد أحمدنصار إبراهيم أحمد محمد أحمد الرا

خليل احمد محمد محفوظ محمدخليل احمد محمد محفوظ محمد يوسف

عبدالرحمن عبداللطيف عبدالعزيز ريحانعبدالعزيزعبداللطيف ريحان أنس

المزين ابراهيم ابراهيم ابراهيمالمزين ابراهيم ابراهيم كنزي

حسني محمود حسني ايمنحسني محمود حسني ايمن يوسف

أبوشهبة أبواليزيد سعيد محمد ملك

يوسف سيد فرج طارقيوسف سيد فرج طارق إياد

طايع ثابت محمد اسامهثابت محمد اسامه لين

جباره عطية جباره هانىعطيه جباره هانى ياسين

بحرعبدالحليم ربيع جمال كريمأنس

 شلبى عطية محمد وليد أيسلشلبى عطية محمد وليد أيسل

شلبى عطية محمد وليد محمود شلبى  عطية محمد وليد محمود



سيد محمد رمضان ايمنمحمد رمضان ايمن خديجة

ابراهيم امين عبدهللا مصطفىابراهيم امين علدهللا مصطفى جنى

 قاسم السيد عبداللطيف خالد  قاسم السيد عبداللطيف خالد  جودي

اسماعيل طه العاطى عبد حسناسماعيل طه عبدالعاطى حسن يوسف

اسماعيل طه العاطى عبد حسناسماعيل طه عبدالعاطى حسن نسمه

نصر الششتاوي محمد هانيء محمدنصر الششتاوي محمد هانيء محمد مريم

حسن فريد الشحات محمدحسن فريد الشحات محمد عبدالرحمن

ميخائيل حكيم صبحي سميحجوليان

تمام محمد تمام مجديملك

حافظ عبدالرازق محمد احمدالرازق عبد محمد احمد فريده

سعدهللا أحمد السيد أحمد محمدأحمد

الكحكى موسى محمد شريفالكحكي موسي محمد شريف يحيي

الرحمن عبد ابراهيم الرحمن عبد اسماعيلالرحمن عبد اسماعيل تسنيم

الجمل حسن منصور خالدالجمل حسن منصور خالد وسام

هللا حسب محمود حبشى هللا حسبهللا حسب محمود حبشى هللا حسب ندى

النجار المجيد عبد حلمى عبدالمجيدالنجار المجيد عبد حلمى المجيد عبد عمر

حسن علي خميس اسالمحسن علي خميس اسالم سجى

ماضى خضر السالم عبد محمدماضى خضر عبدالسالم محمد عمر  

الحليم عبد رياض عابدين عمادرياض عابدين عماد يوسف

 حسن اللطيف عبد محمد حسام اللطيف عبد محمد حسام عمرو

 احمد صابر محمد احمد صابر احمد محمد احمد

موسى محمد على محمد احمدملك

ابراهيم مرسى على مرادمرسى على مراد على

على زكى منير أحمدزكى منير احمد على

شبل اللطيف عبد السيد محمدشبل اللطيف عبد السيد محمد يوسف

السنوسي أحمد علي علي عبدالمحسن السنوسي احمد علي علي المحسن عبد يوسف

خالف احمد محمد العزيز عبد الكريم عبدخالف احمد محمد العزيز عبد الكريم عبد يحي

مراد احمد الدين شمس محمودمراد احمد الدين شمس محمود يوسف

النشار الحميد عبد إسماعيل ياسر الحميد عبد إسماعيل ياسر مروان

الرحمن عبد خليل ابراهيم محمدخليل ابراهيم محمد بالل

رمضان العزيز عبد محمود محمدسلمى

 الشهيد عبد جورجى حسنى اسامهالشهيد عبد جورجى حسنى اسامه شاربال

محمد سعد مرزوق احمدسعد مرزوق احمد يوسف

حسين ابراهيم السيد احمدحسين ابراهيم السيد احمد جودى

عبدالاله عبدالسميع عبدالاله احمدارجوان

مسعد  زكى مسعد لوجينامسعد زكى مسعد لوجينا 

شحاته عجيب رمزي بيترعجيب رمزي بيتر يوسف

علي عبدهللا ابراهيم محمد عمرعلي عبدهللا ابراهيم محمد عمر



محمد محمد بدر بالل محمد محمد بدر بالل

مرسي  بهنسي شاهين احمدبهنسي شاهين احمد محمد

السيد أحمد على أميرالسيد أحمد على أمير أدم

السيد محمود سعد عوضمحمود سعد عوض احمد

ماضي حسنين يحي محمدماضي حسنين يحي محمد الرحمن عبد

عواجه محمد هللا خلف صبرى رمضانمحمد هللا خلف صبري رمضان صبري

امين حامد احمد مريماباظه امين حامد احمد مريم

احمد أبوزيد رمضان أبوزيدابوزيد رمضان أبوزيد ريم

جهالن عطايا محمود نسمهالدهشان سليمان الرحمن عبد سالم الرحمن عبد محمود

سليمان علي احمد محمداياد

 عارف أحمد محمد الرازق عبد يحياحمد

إبراهيم شحاته سعيد وائلابراهيم شحاته سعيد وائل معاذ

 جمعه على أحمد كريم جودى

سالم محمد السيد احمد هيثمسالم محمد السيد احمد هيثم ريناد

احمد السيد احمد محمد السيد احمد محمد احمد 

محمد العال عبد محمد كريم محمد العال عبد محمد كريم اسر

الخرادلي محمد وجيه اسامهمحمد وجيه اسامه هما

حسين السيد محمد ابراهيمالسيد محمد ابراهيم اياد

مصطفى احمد محمد مصطفىاحمد محمد مصطفى محمد

حبشى فهمى ثابت ياسرحبشى فهمى ثابت ياسر مجد

حسين محمود احمد ايمنمحمود احمد ايمن احمد

السيد احمد محمد أسامةمحمد

توما مملوك فايز هانىمملوك فايز هانى بوال

كحله كامل مصطفى اسالمكحله كامل مصطفى اسالم معاذ

ابوالوفا محمد فوزي محمدابوالوفا محمد فوزي محمد ندي

طايل كامل المجيد عبد مهندطايل كامل المجيد عبد مهند ديمه

رمضان محمد فاروق علىمحمد فاروق على عمر

 بسيوني محمد الوهاب عبد يوسف محمد بسيونى محمد الوهاب عبد يوسف محمد ايتن

الكريم عبد محمد سامى محمدالكريم عبد محمد سامى محمد عمر

مشرف على على ماهر على محمدمشرف على على ماهر على محمد

الرحيم عبد قاسم محمد ياسر قاسم محمد ياسر أدم

الشافعى محمد مصطفى محمدالشاقعى محمد مصطفى محمد عمر

عباس السيد محمد اسالمالسيد محمد اسالم ملك

شريف السيد خيري الدين حسامشريف السيد خيري الدين حسام محمد

فتيح السالم عبد محمد أحمد فتيح السالم عبد محمد أحمد ياسين

 العليم عبد احمد علي محمود العليم عبد احمد علي محمود ريتال

 بيومي محمد فتحى منىالصابونجى حسن سمير محمد يزيد 

الكردى هللا فتح حامد  حمدى ايهابمعاذ



شلبى السيد على السيد خالد السيد على السيد خالد بالل

عمار الوهاب عبد سمير ايناسشاهين محمد حامد محمود فهد

 محمد الفتاح عبد هشام الشيماءالحميد عبد محمد احمد محمد يوسف

 الشين محمد الرازق عبد خالد الشين محمد الرازق عبد خالد محمد مازن

أوشى جمال الحميد عبد عمرو مجمدالدين زين

عبدالعزيز حامد حلمى احمد حامد حلمى احمد يوسف

قوش احمد محمد احمد ريتاج

 مصطفى السيد مصطفى السيد السيد مصطفي السيد اياد

الحميد عبد فرج صالح سامرفرج صالح سامر جودي

الحميد عبد فرج صالح سامر فرج صالح سامر جنا

محمود حامد السيد حبيبةمحمود حامد السيد حبيبة

حماده عبدالحى محمد محروسعبدالحى محمد محروس روان

النبى عبد محمد حسين الدين عالءمجمد حسين الدين عالء يوسف

القادر عبد ادريس الوهاب عبد حاتم عمر

 محمد ابراهيم جمال ابراهيم ابراهيم جمال ابراهيم عابد

محمود على عادل احمدريماس


