المدرسة المصرية اليابانية باالسماعيلية
اسم الطفل
محمد طارق محمد حمدي عبد المنعم موسى
جوري محمد رشاد محمد احمد
نورين صالح سالم سليمان علي
خازم وليد صالح الدين عبدالسالم
مالك صفا عبدهللا الرفاعي
جينا محمد جمال حامد
ياسين محمد نور الدين نور الدين على رحاب
اسينات احمد امين عبدهلل القصاص
ايسل احمد امين عبدهلل القصاص
هايدى نبيل مراد محمد
محمد احمد محمد القطب سالمة
زياد اشرف سالم السيد ابو سالم
ملك ثروت عبيد عبد اللطيف
يوسف
اسيا عالء احمد ركابي محمد
مينا ريمون عادل كامل جرجس
مي هشام علي حسن علي
احمد نصر غريب عبدالمجيد
يوساب ايهاب يوسيف نصيف
ارسل محمد السيد ابو خلف
احمد سمير عبدهللا رشوان
ادم احمد فؤاد عبد الحميد بيومى
مصطفى محمد عبد الرازق محمد الملتزم
نورهان
آدم الشوادفى عبد الرحمن سليم
إيميلي ضياء السيد علي
عبدالوهاب فتحى عبدالوهاب عيسى اسماعيل
اياد محمد عبدالحميد المهدى
كيرلس عزت سليمان فهمى
محمد هاني محمد محمود

اسم الوالد
والء حفنى عبد الرحمن موسى
ايات زكريا عبدالعزيز محمود
صالح سالم سليمان علي
وليد صالح الدين عبدالسالم حسين
صفا عبدهللا سيف الرفاعي
محمد جمال حامد مهدلى عمار
محمد نور الدين نور الدين على رحاب
احمد امين عبدهلل القصاص
احمد امين عبدهلل القصاص
نبيل مراد محمد عبد هللا
احمد محمد القطب سالمة
اشرف سالم السيد ابو سالم
ثروت عبيد عبد اللطيف محمود
محمد أحمد إبراهيم على
عالء احمد ركابي محمد
ريمون عادل كامل جرجس
هشام علي حسن علي
نصر غريب عبدالمجيد محمد
ايهاب يوسف نصيف ساويرس
ارسل محمد السيد ابو خلف خلف
سمير عبدهللا رشوان محمد
احمد فؤاد عبد الحميد بيومى
محمد عبد الرازق محمد الملتزم
كامل ابراهيم ابراهيم عوض
الشوادفى عبد الرحمن سليم عزازى
ضياء السيد علي إبراهيم
فتحى عبدالوهاب عيسى اسماعيل
محمد عبدالحميد المهدى احمد
عزت سليمان فهمى سليمان
هانى محمد محمود هريدى

عمر سيد عبد السالم حسن
أمينة
محمد
آدم محمود حسين أحمد حسين
احمد محمود محمد زارع
هنا احمد جمال محمد سليمان
يحيي محمد حسن محمد حسن
ريتاج عيد ضيف هللا عيد
أحمد علي أحمد علي
مجدى احمد مجدى عبد المنعم
عبدالرحمن احمد السيد حسن
رقيه
سارة صالح أحمد محمد عبد الدايم
سلمي محمود عبدالرؤف محمد
اياد وسام محمد قرنى محمد سالم
ياسر نهاد محمد عبدالفتاح غيث
مريم سعيد محمد رجب عامر
انس عادل السيد معوض
يس محمد احمد حسن
مهرائيل ايمن اديب عبدالسيد
عز
نور تامر أبوالفتوح إمام خضر
لوجين محمد فاروق
محمد هشام محمد رفعت على
مالك السيد ابراهيم رضوان
محمد هانى ثروت متولى وصيفى
جمال محمد جمال عبد المنعم
سعد محمود سعد محمود عبد العال
محمد مصطفى سليمان مصطفى
حمزه محمد السيد جمال محمد فوزى
عمر احمد حسن عبد الحميد النشار
صبا
هنا أحمد عبد الحميد أحمد السيد
خالد وليد عطية مصطفى محمد
جمال الدين محمود احمد رمضان
خديجة
محمد عبد المعبود محمد عبد الرسول

سيد عبد السالم حسن أحمد
تامر محمد منصور عبدالدايم
محمود محمد محمود احمد
محمود حسين أحمد حسين
محمود محمد زارع جاد الحق
احمد جمال محمد سليمان
محمد حسن محمد حسن
عيد ضيف هللا عيد حسين
علي احمد علي احمد
مجدى احمد مجدى عبد المنعم
احمد السيد حسن محمد
جعفر محمد فرج هللا عمر
صالح أحمد محمد عبد الدايم
محمود عبدالرؤف محمد مرسي
وسام محمد قرنى محمد سالم
نهاد محمد عبدالفتاح غيث
سعيد محمد رجب عامر
عادل السيد معوض عليوه
محمد احمد حسن احمد
ايمن اديب عبدالسيد سولاير
بهاء الدين عبدالعال أحمد عبدااعال
تامر أبوالفتوح إمام خضر
محمد فاروق محمد السيد
هشام محمد رفعت على فتح على
السيد ابراهيم رضوان محمد
هانى ثروت متولى وصيفى
محمد جمال عبد المنعم محمد
محمود سعد محمود عبد العال
مصطفى سليمان مصطفى حسن
محمد السيد جمال محمد فوزى أحمد
احمد حسن عبد الحميد النشار
محمد سيد محمد غريب
أحمد عبد الحميد أحمد السيد
وليد عطية مصطفى محمد البراوي
محمود أحمد رمضان محمد
مصطفى محمود محمد السيد
عبد المعبود محمد عبد الرسول عبد اللطيف

احمد مدحت محمود محمد رمضان اسماعيل
احمد مدحت محمود محمد
ياسر ابراهيم سالمه المهدي
يوسف ياسر ابراهيم سالمه
نها احمد محمد حسن
سلمى عبدالحسيب حسن ابراهيم
اسالم مصطفى السيد ابراهبم
رودينا اسالم مصطفى السيد
احمد صبحي الصادق الشرقاوى
محمد احمد صبحي الصادق
ادم الضبع ابوضيف شطوري
ادم الضبع ابوضيف شطوري
أحمد عبد الخالق امين يوسف
جودي أحمد عبد الخالق امين
عاطف مصطفى حنفى ابراهيم
معز عاطف مصطفى حنفى
عاطف مصطفى حنفى ابراهيم
مهاب عاطف مصطفى حنفى
وليد أحمد حامد محمد
رقية وليد أحمد حامد محمد
وليد أحمد حامد محمد
رغد وليد أحمد حامد محمد
عمر احمد حسين عبد الرحمن
احمد عمر احمد حسين
اشرف عبد الحليم محمد عبد العال
محمد اشرف عبد الحليم محمد
رانيا سمير صادق عرابي
عمر عاطف عبد الحميد عبد الحميد
أيمن رشدي توفيق عفيفي
كنزي أيمن رشدي توفيق
أيمن رشدي توفيق عفيفي
كارما أيمن رشدي توفيق
محمود محمد محمود احمد
محمد
محمد السيد علي محمد
لوجينا محمد السيد علي
اشرف جرجس يوسف عطيه
جونير
الشريف هاشم محمد عبدالقادر محمد عبدالحكيم
احمد الشريف هاشم محمد عبدالقادر محمد عبدالحكيم
داليا محمد خليفة ابراهيم عيسى
يحيى محمود السيد محمد
ياسر عبده محمد عليان
عمار ياسر عبده محمد عليان
عدلي محمد ماهر عدلي احمد
ليان
بالل حسين سيد محمد
سيلينا
احمد عبد العزيز عبد الحميد محمد
عبد العزيز احمد عبد العزيز عبد الحميد
احمد عبد العزيز عبد الحميد محمد
خالد احمد عبد العزيز عبد الحميد
احمد عبد العزيز عبد الحميد محمد
عمر احمد عبد العزيز عبد الحميد
محمد السيد علي محمد
أدم محمد السيد علي
تامر محمد سعد ابراهيم عطيه
سعد تامر محمد سعد ابراهيم عطيه
احمد محمد عبدالرحمن عبد الحق
فرح احمد محمد عبدالرحمن
محمد محمد عبد العال ابراهيم
تيم محمد محمد عبد العال ابراهيم
كيريا وائل خليفة ندهه
كيريا وائل خليفة ندهة
محمد محمد عبد الكريم موسى
محمد محمد عبد الكريم موسى
أحمد محمد الهادي عبد الحليم
محمد
احمد عبدالعزيز سالمة السيد
مازن احمد عبدالعزيز سالمة
محمد السيد حسين السيد
فيروز محمد السيد حسين
خالد سيد ابراهيم غريب
حمزة خالد غريب

لوجي عصام محمد يوسف محمد
لوجين احمد محمد مختار علي
جوبال
عبد الرحمن إبراهيم محمد عبد الجواد سليمان
عبد الرحمن ابراهيم محمد عبد الجواد سليمان
محمد محمود محمد عبد الرحمن
احمد عبدالفتاح محمد احمد الشرقاوى
حمزة
كريم
اياد
فام فادي فريد جرجس
محمد سعد صالح سعد
عبد الرحمن محمد معتمد علي شاهين
يوسف عاطف صالح حامد
شادي وليد عباس محمد
اياد حسن فايز عبد الحكيم
احمد احمد محمد احمد حسين
عمر عالء الدين احمد سيد محمد
نورالهدى احمد ابوبكر نصر
معاذ
اياد وليد محسن احمد رشاد محمد علي
انجى
مالك محمود فكري محمد
إلينا محمد رشوان محمد
حمزه
أسيل محمد حاتم عبد العزيز
جومانا محمد جمال إبراهيم
ملك محمد محمد سعيد محمد الملط
عمر عادل السيد معوض
حفصة أحمد محمد غبيش
مارك فادى ماهر امين
بيريهان سيد محسن السيد احمد سليمان
نوح محمد السيد محمد
كنده
جنى محمد عبد الرزاق حسين حسن كيالنى
هنا اسامة جمال حامد عمار
يزيد عبدالفتاح عبداللطيف عبدالفتاح خلف

عصام محمد يوسف محمد
احمد محمد مختار علي يوسف
جورج مالك وهبه اسعد
إبراهيم محمد عبد الجواد سليمان
سيدة بخيت محمد عبدهللا
محمود محمد عبد الرحمن انور
عبدالفتاح محمد احمد الشرقاوى
اسامه احمد سامي عبد الحميد محمود
خالد أنور علي مرسي
بالل زكى محمد إبراهيم
كريستين مكرم رمسيس توفيق
سعد صالح سعد صالح
عبد الرحمن محمد معتمد على شاهين
عاطف صالح حامد علي
وليد عباس محمد محمود
حسن فايز عبد الحكيم عبد الحميد
داليا احمد محمد نصر
عالء الدين أحمد سيد محمد
احمد ابوبكر نصر رمضان
سليمان علي محمد أحمد
محسن احمد رشاد محمد علي
محمد حسن شحات عوض
محمود فكري محمد السيد
محمد رشوان محمد ابراهيم
محمد عبد الرحيم خلف عبد العال
محمد حاتم عبد العزيز عطيه حسان
محمد جمال إبراهيم محمد
محمد محمد سعيد محمد
عادل السيد معوض عليوه
أحمد محمد محمد الهادي غبيش
فادى ماهر امين عيسى
ايمان خليل خليل حافظ
محمد السيد محمد احمد
احمد سمير ابراهيم حنيدق
محمد عبد الرزاق حسين حسن
اسامة جمال حامد عمار
عبدالفتاح عبداللطيف عبدالفتاح خلف

يوسف
الرا
فيلوباتير جورج عيد
مالك
على اشرف على محمد
عمر عيد ضيف هللا عيد
آسر
ريناد محمد عبد العظيم محمد
محمود وليد محمد خليل محمد
أحمد وليد محمد خليل محمد
ساره أحمد محمد محمود عبد المفصود
محمود هاني عطا اسماعيل عمر
سوسنا
روزينة احمد محمد احمد
محمد حسام محمد محمد عبدالعاطى
ريتال رافت محمد رمضان
روفيده أبوبكر حسنى حامد حسن
جودي أيمن محمد محمود محمد
ريتال هانى محمد محمود هريدي
مارية عادل أحمد صبري ابراهيم النبتيتي
محمود حمدى سيد محمود
رنيم
ريتال محمد عبد الحميد متولي عبد الحميد
عبد هللا
ريناد
فرح محمد رشاد محمد أحمد
إسراء محمد عبدالمحسن عبدالرحمن إبراهيم
عمر محمد محمد ابو ألوفا
مالك محمد منصور محمد مهدى دهشان
منه طارق محمد حمدى عبد المنعم موسى
على السيد على احمد على موسى
أسينات وليد نصير عبد الحميد علي الزيات
السيد عبد السميع عطية مجاهد
الرا مدحت سيد محمود شعراوي
أحمد عمرو أحمد حسن
جنى محمد ابراهيم على عثمان
ماريا ايمن اديب عبدالسيد

أحمد علي حسن موسي
خالد عطوه محمد عطوه عيسي
جورج عيد أمين يونان
حسين محمد عوض محمود
اشرف على محمد الطاهر
عيد ضيف هللا عيد حسين
محمود شوقي حلمي عبدالحميد
محمد عبد العظيم محمد ابو الفضل
محمود وليد محمد خليل محمد
أحمد وليد محمد خليل
أجمد محمد محمود عبد المقصود
سمر ابراهيم حرب يوسف
بوال بنيامين أمين عيسي
احمد محمد احمد عبداللة شبان
حسام محمد محمد عبدالعاطى
رافت محمد رمضان حسن غنيم
روفيده أبوبكر حسنى حامد حسن
جودي ايمن محمد محمود محمد
هانى محمد محمود هريدي
عادل أحمد صبري ابراهيم النبتيتي
حمدى سيد محمود حسن عليان
محمد حسن محمد علي الغرباوي
محمد عبدالحميد متولي عبد الحميد
مسعود فاروق حسين احمد
مسعود فاروق حسين احمد
ايات زكريا عبدالعزيز محمود
محمد عبدالمحسن عبدالرحمن ابراهيم
عال حفنى عبد الرحمن موسى
محمد منصور محمد مهدى دهشان
والء حفنى عبد الرحمن موسى
السيد على احمد على موسى
أسينات وليد نصير عبد الحميد علي الزيات
السيد عبد السميع عطية مجاهد
مدحت سيد محمود شعراوي
عمرو أحمد حسن دمراني
محمد ابراهيم على عثمان
ايمن اديب عبدالسيد سولاير

ابراهيم فتحي ابراهيم حفمي
ريم ابراهيم فتحي ابراهيم حفني
أحمد حسن سعيد محمد
هنا أحمد حسن سعيد
شيرين السيد محمد عطية
مالك أحمد سعيد عبد الفتاح أحمد
هشام محمد رفعت على فتح على
زينب
مصطفي السيد احمد خليفه
طالل
احمد جمال محمد سليمان
كريم احمد جمال محمد سليمان
ساره محمد عبد اللطيف دكرورى
صبا رفيق محمد عبد الهادى
ابراهيم محمود حسن محمد
ادم ابراهيم محمود حسن
ياسمين شعبان امين سليم
اسيل ابراهيم عودة علي
عبدالعليم عبدالحكيم عبدالعليم مجاهد
احمد
مني صالح يوسف سعيد
احمد محمد احمد بركات
أحمد صالح محمد منصور حجازي
السيد
ايمن حمزة محمد عبد الفتاح
حمزه ايمن حمزه محمد عبد الفتاح
سجا محمد السيد حسن
سجا محمد السيد حسن حسن
اسالم عبد المنعم عبد المقصود خطاب
محمد إسالم عبد المنعم عبد المقصود
الشاذلى عبد الغنى حامد
ياسين الشاذلى عبد الغنى
وليد عبد الحميد سليم عبد السالم
يحيي وليد عبد الحميد سليم
محمود محمد فهمي متولي عامر
ياسين محمود محمد فهمي متولي عامر
عيد محمد يوسف درويش
حمزة عيد
لوجين اسالم عبدالعال محمود حسن احمد
لوجين اسالم عبدالعال محمود حسن احمد
أحمد فهمى على محمد أبو عوف
عمر أحمد فهمى على
احمد محمد احمد امين
سلوان احمد محمد احمد امين
خالد محمد غريب خليل
محمد خالد محمد غريب خليل
جنا السيد ابراهيم اسماعيل
جنا السيد ابراهيم اسماعيل
خالد حسن إبراهيم الجندي
لجين خالد حسن إبراهيم الجندي
محمد فتحي احمد سليمان
عبد الرحمن
محمد عبدهللا عبدالحميد ابراهيم
عمر
عصام احمد رمضان محمد قنديل
جودى عصام احمد رمضان
السيد عبد الرازق السيد ابراهيم صالح
محمد
محمود مصطفي امين مصطفي
مصطفي محمود مصطفي امين
مجدى محمود حسين محمد عيد
عاصم مجدي محمود حسين محمد عيد
الشريف هاشم محمد عبدالقادر محمد عبد الحكيم
يحيى الشريف هاشم محمد عبدالقادر محمد عبدالحكيم
محمد عيد خضر محمد
علي
صالح أحمد محمد عبد الدايم
عبد هللا صالح أحمد محمد عبد الدايم
زياد حسام الدين محمد احمد محمد السالمونى حسام الدين محمد احمد محمد
ياسين
ياسين احمد ابوالسعود عباس احمد
محمد سليم صالح سليم
اسر محمد سليم صالح

احمد محمد سالمه سالم
احمد
عبد هللا محمد عبدهللا عبد السالم
محمود
سلمى
انس حاتم غريب صديق جوده
استيفن مجدي اسحق عبد الشهيد
مريم محمد محمد حسين
اياد سمير ابو الحمد حسن علي
ايه سمير ابو الحمد حسن علي
عمر محمد فوزي محمد فهمي سيد احمد
كارما أيمن عاطف
لينا اسالم خليل سلمان الشيخ خليل
أروى
ساجد محمد احمد ابراهيم
ياسين معتز محمد رفعت محمد حبه
محمد معتز محمد رفعت محمد حبه
محمد عبدهللا أحمد فؤاد عبدالرحمن
آدم سامح محمد ابراهيم
محمد شريف محمد سعد مهدي السواح
اسر محمد محمد ابراهيم
امانى حنفى غريب عبدالعال
ياسين يحيى محمد عطية النمر
فارس محمد جاب هللا
لورا محمد احمد الشناوى
كيرلس بيتر سمير جورجى
احمد محمد جابر محمد عثمان
محمحد وليد محمد ابراهيم
لى لى حازم محمود صالح الدين محمد
مريم تامر أحمد عبده الريس
سما أسامة فتحى عبد الغفار
حسن مصطفي محمد سعد محمد عمار
رهف رمضان طه محمد طه
كريستين أمير عزيز عبدالملك
مروان
علي محمد علي عبد الحميد علي
ريناد محمد عبد الحميد عبد الموجود

محمد سالمه سالم سالمه
عبد الخالق عبد الرحمن عبد الخالق حسن
محمد عبدهللا عبد السالم سيد احمد
أحمد علي حسن موسي
صالح أحمد عبدالمقصود سليم
ايمان محمد عبد الستار احمد عباس
مجدي اسحق عبد الشهيد بخيت
محمد محمد حسين مصطفى
سمير ابو الحمد حسن علي
سمير ابوالجمد حسن علي
محمد فوزي محمد فهمي سيد احمد
أيمن عاطف رجب إبراهيم
اسالم خليل سلمان الشيخ خليل
رشا عبدالقادر محمد عبدالقادر
محمد احمد ابراهيم احمد
معتز محمد رفعت حبه
معتز محمد رفعت حبه
عبدهللا أحمد فؤاد عبدالرحمن علي
داليا علي محمد حسن
شريف محمد سعد مهدي
مجمد محمد ابراهيم خليل
حنفى غريب عبدالعال سعد
يحيى محمد عطية النمر
محمد جاب هللا احمد حسن احمد
محمد احمد محمد الشناوى
بيتر سمير جورجى عبد القدوس
محمد جابر محمد عثمان
وليد محمد ابراهيم مصطفي
حازم محمود صالح الدين محمد حسن
تامر أحمد عبده الريس
اسامة فتحى عبد الغفار النبالوى
أميره حسن شحات عوض
رمضان طه محمد طه
أمير عزيز عبدالملك بانوب
بالل احمد سامي عبد الحميد محمود
محمد علي عبد الحميد علي
محمد عبد الحميد عبد الموجود عثمان

جودي محمد مصطفي عثمان
جوري محمد مصطفي عثمان
جوري محمد مصطفي عثمان
فهد طارق محمد حمدي عبد المنعم موسى
محمد سيد يوسف محمد على
كريم احمد جاد الكريم معداوي عيطه
يوسف حمدي عبد الحافظ
عبد الرحمن
سيف الدين مؤمن نبيل حسن يونس
روفان محمد أحمد مصطفى
أفنان ياسر عبدالحافظ عبدالحافظ على
محمد أحمد سمير عبدهللا
مريم
مصطفى حسام الدين مصطفى كامل
دارين حسن محمد مرسى
حبيبة علي محمد احمد عبدالعال
ليلي رضا ابراهيم محمد الشربيني
احمد عبد الناصر السيد عامر
احمد الهامى احمد عبد الفتاح المتبولى
رنيم السيد على محمود
امنية محمد محمود عبد السالم
مايرن
جنى عبد العظيم السيد
عمر شعيب عبدالعال
سدرة محمود مصطفي امين
جاسم محمد السيد ابو خلف خلف
عبدالرحمن ضياء السيد علي
عمر
لطيفه ياسر سعد سليمان
محمد احمد محمد الملقب الملتجى سعيد محمد
مروان محمد فرج سالم محمد مبارك
ادهم
حبيبة
عمر شريف فتحي ابراهيم
جودي جمال سمير عمارة
رغد رضا عطية علي السيد سعفان
مصطفي

محمد مصطفي عثمان عبدالعزيز
محمد مصطفي عثمان عبد العزيز
محمد مصطفي عثمان عبدالعزيز
والء حفنى عبد الرحمن موسى
سيد يوسف محمد على
احمد جاد الكريم معداوي عيطه
حمدى عبد الحافظ مصطفي
يوسف شعبان محمد حربى
مؤمن نبيل حسن يونس
محمد أحمد مصطفى علي
ياسر عبدالحافظ عبدالحافظ على
هبة هللا سعيد علي علي أبو الخير
عمرو احمد غريب غريب سالم
حسام الدين مصطفي كامل محمد حسني
حسن محمد مرسى محمد
علي محمد احمد عبدالعال
رضا ابراهيم محمد الشربيني
عبد الناصر السيد عامر عيد
الهامى احمد عبد الفتاح المتبولى
رنيم السيد على محمود
محمد محمود عبد السالم محمد
بيشوى زاهر بسكالس بسالي
عبد العظيم السيد عبد العظيم جمعة
شعيب عبد العال محمد سعيد
محمود مصطفي امين مصطفي
فاطمة كامل عيد الرحيم سيد
ضياء السيد علي إبراهيم
اسالم مصطفى فرغلي مصطفى
ياسر سعد سليمان سالمان
أحمد محمد الملقب الملتجى سعيد محمد
محمد فرج سالم محمد مبارك
احمد محمد محمود منصور
محمود عبدالحميد محمد عبدهللا
شريف فتحي ابراهيم كامل
جمال سمير جمال عمارة
رضا عطية علي السيد سعفان
احمد محمد احمد خليل

يوسف عاطف محمد الدسوقي محمد عاشور
احمد اسالم احمد نظيم
فارس اشرف السيد عبد الرحمن
جونير ايمن جاد زكري
مريم أحمد غنيمي إمام إبراهيم
جودى حسن نجيب محمد
يوسف مدحت محمد سعيد سالم
عال مصطفى محمد صالح
كالرفي
إبراهيم
فريده احمد محمد سليم احمد عماره

اليزابث محمود محمد بيومي
اسالم احمد نظيم عبد الرحمن محمد سليمان
اشرف السيد عبد الرحمن السيد
ايمن جاد ذكري بطرس
اسماء محمد صالح الدين سليمان اسماعيل
حسن نجيب محمد شراويد
مدحت محمد سعيد سالم محمد
مصطفى محمد صالح على
تامر عازر عزيز رزق هللا
أيمن إبراهيم فتحي بدر
احمد محمد سليم احمد

