
باالسماعيلية اليابانية المصرية المدرسة

 الوالد اسم الطفل اسم

موسى الرحمن عبد حفنى والءموسى المنعم عبد حمدي محمد طارق محمد

محمود عبدالعزيز زكريا ايات احمد محمد رشاد محمد جوري

علي سليمان سالم صالحعلي سليمان سالم صالح نورين

حسين عبدالسالم الدين صالح وليدعبدالسالم الدين صالح وليد خازم

الرفاعي سيف عبدهللا صفاالرفاعي عبدهللا صفا مالك

عمار مهدلى حامد جمال محمدحامد جمال محمد جينا

رحاب على الدين نور الدين نور محمدرحاب على الدين نور الدين نور محمد ياسين

القصاص عبدهلل امين احمدالقصاص عبدهلل امين احمد اسينات

القصاص عبدهلل امين احمدالقصاص عبدهلل امين احمد ايسل

هللا عبد محمد مراد نبيلمحمد مراد نبيل هايدى

سالمة القطب محمد احمدسالمة القطب محمد احمد محمد

سالم ابو السيد سالم اشرفسالم ابو السيد سالم اشرف زياد

محمود اللطيف عبد عبيد ثروتاللطيف عبد عبيد ثروت ملك

على إبراهيم أحمد محمديوسف

محمد ركابي احمد عالءمحمد ركابي احمد عالء اسيا

جرجس كامل عادل ريمونجرجس كامل عادل ريمون مينا

علي حسن علي هشامعلي حسن علي هشام مي

محمد عبدالمجيد غريب نصرعبدالمجيد غريب نصر احمد

 ساويرس نصيف يوسف ايهاب نصيف يوسيف ايهاب يوساب

خلف خلف ابو السيد محمد ارسلخلف ابو السيد محمد ارسل

محمد رشوان عبدهللا سميررشوان عبدهللا سمير احمد

بيومى الحميد عبد فؤاد احمدبيومى الحميد عبد فؤاد احمد ادم

الملتزم محمد الرازق عبد محمدالملتزم محمد الرازق عبد محمد مصطفى

عوض ابراهيم ابراهيم كاملنورهان

عزازى سليم الرحمن عبد الشوادفى سليم الرحمن عبد الشوادفى آدم

إبراهيم علي السيد ضياءعلي السيد ضياء إيميلي

 اسماعيل عيسى عبدالوهاب فتحىاسماعيل عيسى عبدالوهاب فتحى عبدالوهاب

احمد المهدى عبدالحميد محمدالمهدى عبدالحميد محمد اياد

سليمان فهمى سليمان عزتفهمى سليمان عزت كيرلس

هريدى محمود محمد هانىمحمود محمد هاني محمد



أحمد حسن السالم عبد سيدحسن السالم عبد سيد عمر

عبدالدايم منصور محمد تامر أمينة

احمد محمود محمد محمودمحمد

حسين أحمد حسين محمود حسين أحمد حسين محمود آدم

الحق جاد زارع محمد محمودزارع محمد محمود احمد

سليمان محمد جمال احمدسليمان محمد جمال احمد هنا

حسن محمد حسن محمدحسن محمد حسن محمد يحيي

حسين عيد هللا ضيف عيدعيد هللا ضيف عيد ريتاج

احمد علي احمد عليعلي أحمد علي أحمد

المنعم عبد مجدى احمد مجدىالمنعم عبد مجدى احمد مجدى

محمد حسن السيد احمد حسن السيد احمد عبدالرحمن

عمر هللا فرج محمد جعفررقيه

 الدايم عبد محمد أحمد صالح الدايم عبد محمد أحمد صالح سارة

مرسي محمد عبدالرؤف محمودمحمد عبدالرؤف محمود سلمي

سالم محمد قرنى محمد وسامسالم محمد قرنى محمد وسام اياد

غيث عبدالفتاح محمد نهادغيث عبدالفتاح محمد نهاد ياسر

عامر رجب محمد سعيدعامر رجب محمد سعيد مريم 

عليوه معوض السيد عادلمعوض السيد عادل انس

احمد حسن احمد محمدحسن احمد محمد يس

سولاير عبدالسيد اديب ايمنعبدالسيد اديب ايمن مهرائيل

عبدااعال أحمد عبدالعال الدين بهاءعز

خضر إمام أبوالفتوح تامرخضر إمام أبوالفتوح تامر نور

السيد محمد فاروق محمدفاروق محمد لوجين

على فتح على رفعت محمد هشامعلى رفعت محمد هشام محمد

 محمد رضوان ابراهيم السيد رضوان ابراهيم السيد مالك

وصيفى متولى ثروت هانىوصيفى متولى ثروت هانى محمد

 محمد المنعم عبد جمال محمدالمنعم عبد جمال محمد جمال

العال عبد محمود سعد محمودالعال عبد محمود سعد محمود سعد

حسن مصطفى سليمان مصطفىمصطفى سليمان مصطفى محمد

أحمد فوزى محمد جمال السيد محمدفوزى محمد جمال السيد محمد حمزه

النشار الحميد عبد حسن احمدالنشار الحميد عبد حسن احمد عمر

غريب محمد سيد محمدصبا

السيد أحمد الحميد عبد أحمدالسيد أحمد الحميد عبد أحمد هنا

البراوي محمد مصطفى عطية وليدمحمد مصطفى عطية وليد خالد

 محمد رمضان أحمد محمودرمضان احمد محمود الدين جمال

السيد محمد محمود مصطفىخديجة

 اللطيف عبد الرسول عبد محمد المعبود عبد الرسول عبد محمد المعبود عبد محمد



اسماعيل رمضان محمد محمود مدحت احمدمحمد محمود مدحت احمد

المهدي سالمه ابراهيم ياسرسالمه ابراهيم ياسر يوسف

حسن محمد احمد نهاابراهيم حسن عبدالحسيب سلمى

ابراهبم السيد مصطفى اسالمالسيد مصطفى اسالم رودينا

الشرقاوى الصادق صبحي احمدالصادق صبحي احمد محمد

شطوري ابوضيف الضبع ادمشطوري ابوضيف الضبع ادم

يوسف امين الخالق عبد أحمدامين الخالق عبد أحمد جودي

ابراهيم حنفى مصطفى عاطفحنفى مصطفى عاطف معز

ابراهيم حنفى مصطفى عاطفحنفى مصطفى عاطف مهاب

محمد حامد أحمد وليدمحمد حامد أحمد وليد رقية

محمد حامد أحمد وليدمحمد حامد أحمد وليد رغد

 الرحمن عبد حسين احمد عمرحسين احمد عمر احمد

العال عبد محمد الحليم عبد اشرف محمد الحليم عبد اشرف محمد

عرابي صادق سمير رانيا الحميد عبد الحميد عبد عاطف عمر

عفيفي توفيق رشدي أيمن توفيق رشدي أيمن كنزي

 عفيفي توفيق رشدي أيمنتوفيق رشدي أيمن كارما

احمد محمود محمد محمودمحمد

 محمد علي السيد محمد علي السيد محمد لوجينا

عطيه يوسف جرجس اشرفجونير

عبدالحكيم محمد عبدالقادر محمد هاشم الشريفعبدالحكيم محمد عبدالقادر محمد هاشم الشريف احمد

عيسى ابراهيم خليفة محمد داليا محمد السيد محمود يحيى

 عليان محمد عبده ياسر عليان محمد عبده ياسر عمار

 احمد عدلي ماهر محمد عدلي ليان

محمد سيد حسين بالل سيلينا

محمد الحميد عبد العزيز عبد احمدالحميد عبد العزيز عبد احمد العزيز عبد

محمد الحميد عبد العزيز عبد احمدالحميد عبد العزيز عبد احمد خالد

محمد الحميد عبد العزيز عبد احمدالحميد عبد العزيز عبد احمد عمر

 محمد علي السيد محمد  علي السيد محمد أدم

عطيه ابراهيم سعد محمد تامرعطيه ابراهيم سعد محمد تامر سعد

الحق عبد عبدالرحمن محمد احمد عبدالرحمن محمد احمد فرح

ابراهيم العال عبد محمد محمدابراهيم العال عبد محمد محمد تيم

ندهه خليفة وائل كيرياندهة خليفة وائل كيريا

 موسى الكريم عبد محمد محمد موسى الكريم عبد محمد محمد

الحليم عبد الهادي محمد أحمدمحمد

السيد سالمة عبدالعزيز احمدسالمة عبدالعزيز احمد مازن

 السيد حسين السيد محمدحسين السيد محمد فيروز

غريب ابراهيم سيد خالدغريب خالد حمزة



محمد يوسف محمد عصاممحمد يوسف محمد عصام لوجي

يوسف علي مختار محمد احمدعلي مختار محمد احمد لوجين

 اسعد وهبه مالك جورججوبال

سليمان الجواد عبد محمد إبراهيمسليمان الجواد عبد محمد إبراهيم الرحمن عبد

عبدهللا محمد بخيت سيدةسليمان الجواد عبد محمد ابراهيم  الرحمن عبد

انور الرحمن عبد محمد محمودالرحمن عبد محمد محمود محمد

الشرقاوى احمد محمد عبدالفتاحالشرقاوى احمد محمد عبدالفتاح احمد

محمود الحميد عبد سامي احمد اسامهحمزة

مرسي علي أنور خالدكريم

 إبراهيم محمد زكى بالل  اياد

توفيق رمسيس مكرم كريستينجرجس فريد فادي فام

صالح سعد صالح سعدسعد صالح سعد محمد

شاهين على معتمد محمد الرحمن عبدشاهين علي معتمد محمد الرحمن عبد

علي حامد صالح عاطفحامد صالح عاطف يوسف 

محمود محمد عباس وليد محمد عباس وليد شادي

 الحميد عبد الحكيم عبد فايز حسن الحكيم عبد فايز حسن اياد

نصر محمد احمد دالياحسين احمد محمد احمد احمد

محمد سيد أحمد الدين عالءمحمد سيد احمد الدين عالء عمر

رمضان نصر ابوبكر احمدنصر ابوبكر احمد نورالهدى

أحمد محمد علي سليمان معاذ

علي محمد رشاد احمد محسنعلي محمد رشاد احمد محسن وليد اياد

عوض شحات حسن محمدانجى

 السيد محمد فكري محمود محمد فكري محمود مالك

ابراهيم محمد رشوان محمدمحمد رشوان محمد إلينا

 العال عبد خلف الرحيم عبد محمدحمزه

حسان عطيه العزيز عبد حاتم محمدالعزيز عبد حاتم محمد أسيل

محمد إبراهيم جمال محمدإبراهيم جمال محمد جومانا

محمد سعيد محمد محمدالملط محمد سعيد محمد محمد ملك

عليوه معوض السيد عادلمعوض السيد عادل عمر

غبيش الهادي محمد محمد أحمدغبيش محمد أحمد حفصة

عيسى امين ماهر فادى امين ماهر فادى مارك

حافظ خليل خليل ايمانسليمان احمد السيد محسن سيد بيريهان

احمد محمد السيد محمدمحمد السيد محمد نوح

حنيدق ابراهيم سمير احمدكنده

حسن حسين الرزاق عبد محمدكيالنى حسن حسين الرزاق عبد محمد جنى

عمار حامد جمال اسامة عمار حامد جمال اسامة هنا

خلف عبدالفتاح عبداللطيف عبدالفتاحخلف عبدالفتاح عبداللطيف عبدالفتاح يزيد



موسي حسن علي أحمديوسف

عيسي عطوه محمد عطوه خالدالرا

يونان أمين عيد جورج عيد جورج فيلوباتير

محمود عوض محمد حسينمالك

الطاهر محمد على اشرفمحمد على اشرف على

حسين عيد هللا ضيف عيدعيد هللا ضيف عيد عمر

عبدالحميد حلمي شوقي محمود آسر

الفضل ابو محمد العظيم عبد محمدمحمد العظيم عبد محمد ريناد

 محمد خليل محمد وليد محمود محمد خليل محمد وليد محمود

خليل محمد وليد أحمد محمد خليل محمد وليد أحمد

المقصود عبد محمود محمد أجمدالمفصود عبد محمود محمد أحمد ساره

يوسف حرب ابراهيم سمرعمر اسماعيل عطا  هاني محمود

عيسي أمين بنيامين بوالسوسنا

شبان عبداللة احمد محمد احمداحمد محمد احمد روزينة

عبدالعاطى محمد محمد حسامعبدالعاطى محمد محمد حسام محمد

غنيم حسن رمضان محمد رافترمضان محمد رافت ريتال

 حسن حامد حسنى أبوبكر روفيده حسن حامد حسنى أبوبكر روفيده

محمد محمود محمد ايمن جوديمحمد محمود محمد أيمن جودي

هريدي محمود محمد هانىهريدي محمود محمد هانى ريتال

النبتيتي ابراهيم صبري أحمد عادلالنبتيتي ابراهيم صبري أحمد عادل مارية

عليان حسن محمود سيد حمدىمحمود سيد حمدى محمود

الغرباوي علي محمد حسن محمدرنيم

الحميد عبد متولي عبدالحميد محمدالحميد عبد متولي الحميد عبد محمد ريتال

احمد حسين فاروق مسعود  هللا عبد

احمد حسين فاروق مسعودريناد

محمود عبدالعزيز زكريا ايات أحمد محمد رشاد محمد فرح

 ابراهيم عبدالرحمن عبدالمحسن محمد إبراهيم عبدالرحمن عبدالمحسن محمد إسراء

موسى الرحمن عبد حفنى عالألوفا ابو محمد محمد عمر

دهشان مهدى محمد منصور محمددهشان مهدى محمد منصور محمد مالك

 موسى الرحمن عبد حفنى والءموسى المنعم عبد حمدى محمد طارق منه

 موسى على احمد على السيد موسى على احمد على السيد على

الزيات علي الحميد عبد نصير وليد أسيناتالزيات علي الحميد عبد نصير وليد أسينات

 مجاهد عطية السميع عبد السيدمجاهد عطية السميع عبد السيد

شعراوي محمود سيد مدحتشعراوي محمود سيد مدحت الرا

دمراني حسن أحمد عمروحسن أحمد عمرو أحمد

 عثمان على ابراهيم محمد عثمان على ابراهيم محمد جنى

سولاير عبدالسيد اديب ايمنعبدالسيد اديب ايمن ماريا



حفمي ابراهيم فتحي ابراهيمحفني ابراهيم فتحي ابراهيم ريم

 محمد سعيد حسن أحمد سعيد حسن أحمد هنا

عطية محمد السيد شيرينأحمد الفتاح عبد سعيد أحمد مالك

على فتح على رفعت محمد هشامزينب

خليفه احمد السيد مصطفيطالل

سليمان محمد جمال احمدسليمان محمد جمال احمد كريم

دكرورى اللطيف عبد محمد سارهالهادى عبد محمد رفيق صبا

محمد حسن محمود ابراهيمحسن محمود ابراهيم ادم

سليم امين شعبان ياسمينعلي عودة ابراهيم اسيل

مجاهد عبدالعليم عبدالحكيم عبدالعليماحمد

سعيد يوسف صالح منيبركات احمد محمد احمد

حجازي منصور محمد صالح أحمدالسيد

الفتاح عبد محمد حمزة ايمن الفتاح عبد محمد حمزه ايمن حمزه

حسن السيد محمد سجاحسن حسن السيد محمد سجا

خطاب المقصود عبد المنعم عبد اسالمالمقصود عبد المنعم عبد إسالم محمد

حامد الغنى عبد الشاذلىالغنى عبد الشاذلى ياسين

السالم عبد سليم الحميد عبد وليدسليم الحميد عبد وليد يحيي

عامر متولي فهمي محمد محمودعامر متولي فهمي محمد محمود ياسين

درويش يوسف محمد عيدعيد حمزة

احمد حسن محمود عبدالعال اسالم لوجيناحمد حسن محمود عبدالعال اسالم لوجين

عوف أبو محمد على فهمى أحمد على فهمى أحمد عمر

امين احمد محمد احمدامين احمد محمد احمد سلوان

خليل غريب محمد خالدخليل غريب محمد خالد محمد

 اسماعيل ابراهيم السيد جنا  اسماعيل ابراهيم السيد  جنا

الجندي إبراهيم حسن خالدالجندي إبراهيم حسن خالد لجين

سليمان احمد فتحي محمدالرحمن عبد

ابراهيم عبدالحميد عبدهللا محمدعمر

قنديل محمد رمضان احمد عصامرمضان احمد عصام جودى

صالح ابراهيم السيد الرازق عبد السيد محمد

مصطفي امين مصطفي محمودامين مصطفي محمود مصطفي

عيد محمد حسين محمود مجدىعيد محمد حسين محمود مجدي عاصم

الحكيم عبد محمد عبدالقادر محمد هاشم الشريفعبدالحكيم محمد عبدالقادر محمد هاشم الشريف يحيى

 محمد خضر عيد محمدعلي

 الدايم عبد محمد أحمد صالح الدايم عبد محمد أحمد صالح هللا عبد

محمد احمد محمد الدين حسامالسالمونى محمد احمد محمد الدين حسام زياد

 ياسيناحمد عباس ابوالسعود احمد ياسين

سليم صالح سليم محمدصالح سليم محمد اسر



سالمه سالم سالمه محمدسالم سالمه محمد احمد

حسن الخالق عبد الرحمن عبد الخالق عبد احمد

احمد سيد السالم عبد عبدهللا محمدالسالم عبد عبدهللا محمد هللا عبد

موسي حسن علي أحمد محمود

 سليم عبدالمقصود أحمد صالح سلمى

عباس احمد الستار عبد محمد ايمانجوده صديق غريب حاتم انس

بخيت الشهيد عبد اسحق مجديالشهيد عبد اسحق مجدي استيفن

مصطفى حسين محمد محمدحسين محمد محمد مريم

علي حسن الحمد ابو سميرعلي حسن الحمد ابو سمير اياد

 علي حسن ابوالجمد سميرعلي حسن الحمد  ابو سمير ايه

 احمد سيد فهمي محمد فوزي محمد احمد سيد فهمي محمد فوزي محمد عمر

إبراهيم رجب عاطف أيمنعاطف  أيمن كارما

خليل الشيخ سلمان خليل اسالمخليل الشيخ سلمان خليل اسالم لينا

 عبدالقادر محمد عبدالقادر رشاأروى

احمد ابراهيم احمد محمدابراهيم احمد محمد ساجد

حبه رفعت محمد  معتزحبه محمد رفعت محمد معتز ياسين

حبه رفعت محمد  معتزحبه محمد رفعت محمد معتز محمد

علي عبدالرحمن فؤاد أحمد عبدهللاعبدالرحمن فؤاد أحمد عبدهللا محمد

 حسن محمد علي داليا ابراهيم محمد سامح آدم

مهدي سعد محمد شريفالسواح مهدي سعد محمد شريف محمد

 خليل ابراهيم محمد مجمد  ابراهيم محمد محمد اسر

سعد عبدالعال غريب حنفى  عبدالعال غريب حنفى امانى

النمر عطية محمد يحيىالنمر عطية محمد يحيى ياسين

احمد حسن احمد هللا جاب محمدهللا جاب محمد فارس

الشناوى محمد احمد محمدالشناوى احمد محمد لورا

القدوس عبد جورجى سمير بيترجورجى سمير بيتر كيرلس

عثمان محمد جابر محمدعثمان محمد جابر محمد احمد

 مصطفي ابراهيم محمد وليدابراهيم محمد وليد محمحد

حسن محمد الدين صالح محمود حازم محمد الدين صالح محمود حازم لى لى

الريس عبده أحمد تامرالريس عبده أحمد تامر مريم 

النبالوى الغفار عبد فتحى اسامةالغفار عبد فتحى أسامة سما

عوض شحات حسن أميرهعمار محمد سعد محمد مصطفي حسن

طه محمد طه رمضانطه محمد طه رمضان رهف

بانوب عبدالملك عزيز أمير عبدالملك عزيز أمير كريستين

محمود الحميد عبد سامي احمد باللمروان

علي الحميد عبد علي محمدعلي الحميد عبد علي محمد علي

عثمان الموجود عبد الحميد عبد محمدالموجود عبد الحميد عبد محمد ريناد



عبدالعزيز عثمان مصطفي محمدعثمان مصطفي محمد جودي

العزيز عبد عثمان مصطفي محمدعثمان مصطفي محمد جوري

عبدالعزيز عثمان مصطفي محمدعثمان مصطفي محمد جوري

موسى الرحمن عبد حفنى والءموسى المنعم عبد حمدي محمد طارق فهد

على محمد يوسف سيدعلى محمد يوسف سيد محمد

عيطه معداوي الكريم جاد احمد عيطه معداوي الكريم جاد احمد كريم

 مصطفي الحافظ عبد حمدى  الحافظ عبد حمدي يوسف

حربى محمد شعبان يوسف الرحمن عبد

 يونس حسن نبيل مؤمن يونس حسن نبيل مؤمن الدين سيف

علي مصطفى أحمد محمدمصطفى أحمد محمد روفان

على عبدالحافظ عبدالحافظ ياسرعلى عبدالحافظ عبدالحافظ ياسر أفنان

الخير أبو علي علي سعيد هللا هبةعبدهللا سمير أحمد محمد

سالم غريب غريب احمد عمرومريم

حسني محمد كامل مصطفي الدين حسامكامل مصطفى الدين حسام مصطفى

محمد مرسى محمد حسنمرسى محمد حسن دارين

عبدالعال احمد محمد عليعبدالعال احمد محمد علي حبيبة

الشربيني محمد ابراهيم رضاالشربيني محمد ابراهيم رضا ليلي

عيد عامر السيد الناصر عبدعامر السيد الناصر عبد  احمد

 المتبولى الفتاح عبد احمد الهامى المتبولى الفتاح عبد احمد الهامى احمد

محمود على السيد رنيممحمود على السيد رنيم

 محمد السالم عبد محمود محمد السالم عبد محمود محمد امنية

بسالي بسكالس زاهر بيشوىمايرن

جمعة العظيم عبد السيد العظيم عبدالسيد العظيم عبد جنى

سعيد محمد العال عبد شعيبعبدالعال شعيب عمر

مصطفي امين مصطفي محمودامين مصطفي محمود سدرة

سيد الرحيم عيد كامل فاطمةخلف خلف ابو السيد محمد جاسم

إبراهيم علي السيد ضياءعلي السيد ضياء عبدالرحمن

مصطفى فرغلي مصطفى اسالمعمر

سالمان سليمان سعد ياسرسليمان سعد ياسر لطيفه

محمد سعيد الملتجى الملقب محمد أحمدمحمد سعيد الملتجى الملقب محمد احمد محمد

مبارك محمد سالم فرج محمدمبارك محمد سالم فرج محمد مروان

منصور محمود محمد احمدادهم

عبدهللا محمد عبدالحميد محمودحبيبة

كامل ابراهيم فتحي  شريفابراهيم فتحي شريف عمر

عمارة جمال سمير جمالعمارة سمير جمال جودي

سعفان السيد علي عطية رضا سعفان السيد علي عطية رضا  رغد

خليل احمد محمد احمدمصطفي



بيومي محمد محمود اليزابثعاشور محمد الدسوقي محمد عاطف يوسف

سليمان محمد الرحمن عبد نظيم احمد اسالمنظيم احمد اسالم احمد

السيد الرحمن عبد السيد اشرفالرحمن عبد السيد اشرف فارس

بطرس ذكري جاد ايمنزكري جاد ايمن جونير

اسماعيل سليمان الدين صالح محمد اسماء إبراهيم إمام غنيمي أحمد مريم

شراويد محمد نجيب حسنمحمد نجيب حسن جودى

 محمد سالم سعيد محمد مدحت سالم سعيد محمد مدحت يوسف

على صالح محمد مصطفى صالح محمد مصطفى عال

هللا رزق عزيز عازر تامر كالرفي

بدر فتحي إبراهيم أيمنإبراهيم

 احمد سليم محمد احمدعماره احمد سليم محمد احمد فريده


