
بالشروق 2 اليابانية المصرية المدرسة

 الوالد اسم الطفل اسم

احمد توفيق محمد ياسرتوفيق محمد ياسر سيف

أبومندور محمد رمضان أحمدأبومندور رمضان أحمد مروان

خليفه محمد عبده محمدخليفه محمد عبده محمد حسناء

الغباري محمود محمد محمودالغباري محمود محمد محمود اياد 

ابراهيم محمد حسن محمد ابراهيم محمد حسن محمد تهاني

احمد عرفات محمد ابراهيمعرفات محمد ابراهيم يحيى

اسماعيل حسن محمد اسامهحسن محمد أسامة جنى

على عمر حسين سهامحسين محمود وائل محمد

سالم السباعى السعيد أشرفالسعيد أشرف رودينا

عيسي شحاته المأمون عبد سميرعيسي شحاته المأمون عبد سمير محمد

محمد راشد طلعت وليدحمزه

حليمه بدوى ناصف بدوىحليمه ناصف بدوى محمد

اسكاروس ميساك ايوب اشرفميساك ايوب اشرف مريم

نجم العظيم عبد حمدى محمد ايهابنجم العظيم عبد حمدى محمد ايهاب اياد

 محمد احمد خالد ريتاجمحمد احمد خالد ريتاج

محمد سيف محمد يحيىسيف محمد يحيي جودى

محمد يوسف حسن  يوسفمحمد يوسف حسن يوسف ريماس

السيد صبح الرفاعي محمدالسيد صبح الرفاعي محمد مازن

ابراهيم محمد فاروق عمروابراهيم محمد فاروق عمرو ياسين

اللمعى على أحمد سعيد أحمديوسف

السيد محمود رضا هانىالسيد محمود رضا هانى آيه

عمارة سالمه سالمه محمد سامحعماره سالمه سالمه محمد سامح هدى

العزب ابراهيم الجوهرى احمدالعزب ابراهيم الجوهرى احمد انس

نصير سعيد مصطفى محمدنصير سعيد مصطفى محمد جوداء

محمد محمود عبدالفتاح مصطفىمحمد محمود عبدالفتاح مصطفى احمد

زهران احمد عصام هيثم  لى لى

عبدالعال سيد محمد سيدسيد محمد سيد محمد

 محمد إمام عاصم أحمد إنجي

القماح محمد الدين بهى عمروالقماح محمد الدين بهى عمرو روضة



حسن علي احمد ايمنحسن علي احمد ايمن ملك

حسن احمد سعد سميرةاحمد محمد عفيفى محمد

خضر محمد الدين  صالح   أيمنخضر محمد الدين صالح أيمن محمد

المحسن عبد محمد المحسن عبد عمرو سيف

شالوة متولى عبدالفتاح طارق متولى عبدالفتاح طارق جاسر

غريب محمد  محمد منتصر أمجدغريب محمد محمد منتصر أمجد فريدة

خليفة مرعي السيد اسماعيل خليفة مرعي السيد اسماعيل محمد

صيام الحميد عبد الدين نور محمدالدين نور

سالمه سالمه عبده اشرفسالمه عبده اشرف نور

الحر السيد جوده محمود احمدالحر السيد جودة محمود احمد عبدالرحمن

عجاجه ابو البارى عبد فكرى تميمالبارى عبد فكرى تميم فرح

حنفى االسمر السالم عبد محمد محمداالسمر السالم عبد محمد محمد يوسف

ابراهيم ابراهيم السيد محمدابراهيم ابراهيم السيد محمد روفان

جورجى بديع سمير جورج بديع سمير جورج ستيفن

مسعود السيد الفتاح عبد حمدىمسعود السيد عبدالفتاح حمدى حمزه

 سليم السيد عبد شوشه ابو عمرو السيد عبد شوشه ابو عمرو حمزه

قنديل العزيز عبد عبدالمنعم احمد محمدقنديل العزيز عبد المنعم عبد احمد محمد مدحت

 علي عبدالواحد عبدالفتاح هشامعلى عبدالواحد عبدالفتاح هشام ياسين

رمضان الخالق عبد محمدرمضان الخالق عبد محمد جني

حسين رمضان الشرنوبى احمدرمضان الشرنوبى احمد الرحمن عبد

 سالم الصاوى ابراهيم محمدسالم الصاوى ابراهيم محمد الدين زين

 حسن جمال محمد مجدي إسالم محمد مجدي إسالم إيمي

مصطفى عبدالرحمن مصطفى مهنىعبدالرحمن مصطفى مهنى نور

 النبي عبد المقصود عبد احمد ادم النبي عبد المقصود عبد احمد ادم

الحارتي السعيد أحمد عمروالحارتى السعيد احمد عمرو هنا

 الطوبجى المنعم عبد محمد سيد محمد الطوبجى المنعم عبد محمد سيد محمد محمد

القطري محمد نصر محمدالقطري محمد نصر محمد ليان 

قزمان افرام مكسي رأفتجوناثان

زعير احمد عبده ابراهيم مروىاللقانى محمد نبيل احمد محمد ايمان

محمد الغفار عبد الرحمن عبد وليدمحمد الغفار عبد الرحمن عبد وليد مروان

مدين محمد محمد مختار محموديوسف

الحر السيد جوده محمودصباحيالحر السيد جودة صباحي محمود اريج

مصطفى على مصطفى علىعلى مصطفى على حمزه

حسن مصطفى عادل حساممصطفى عادل حسام إياد

محمد محمود يوسف محمودمحمود يوسف محمود الرا

ضوة أحمد سعيد شريفضوة أحمد سعيد شريف يوسف

الرحيم عبد عيد عاطف محمدعيد عاطف محمد أسيل



ابراهيم المنعم عبد محمود محمدالمنعم عبد محمود محمد محمود

البحيري علي حسن عليالبحيري علي حسن علي نيرة

عمار بسيوني محمد مصطفيحبيبه

السباعي عبدالمجيد فتحي نيفينأحمد كامل محمد محمد ايهاب محمد

حافظ حسن فؤاد أحمد أحمدحسن فؤاد أحمد أحمد محمد

عمر محمود سالمه محمودمحمود سالمه محمود كريم

هللا عبد الفتاح عبد محمد رودينا

الحبشى محمود حلمى محمد حسامالحبشى حلمى محمد حسام حمزة

عليان محمد حلمي محمد أحمد انسحلمي محمد احمد انس

محمد السيد ممدوح محمدالسيد ممدوح محمد منة

محمد محمد رمضان محمدمحمد رمضان محمد أسامة

فتحي محمد محمود إيناسجبر احمد محمد مالك

جرجس رياض فوزى هانىفوزى هانى مارك

محمد محمود كمال محمودمحمود كمال محمود بالل

 يسين حسن فتحي احمد حسن فتحي احمد فريدة

النمر علي السيد محمد الحسين اسالممحمد الحسين اسالم ريناد

عوض اسماعيل سمير عزتاسماعيل سمير عزت محمد

برسوم وديع جهاد مارىانبسكالس عيسى يونان ميخائيل

عرفة محمد محمود سيد ايمانموسي احمد وحيد باهلل معتز توانا

 سليمان امام عادل محمود امام عادل محمود فريده

محمد اسماعيل احمد اسماعيلمحمد اسماعيل احمد اسماعيل هللا عبد

محمد اسماعيل احمد اسماعيلمحمد اسماعيل احمد اسماعيل اسالم

حسين إبراهيم جابر إبراهيمإبراهيم جابر إبراهيم كريم

 علي علي هللا عبد دياناحسن محمود محمد آدم

 ابراهيم احمد ابراهيم عبدالسالم احمد ابراهيم عبدالسالم ابراهيم

يوسف السيد عوض طارقيوسف عوض طارق ملك

سالم ابراهيم العزيز عبد جالل محمدسالم ابراهيم العزيز عبد جالل محمد باسل

احمد رزق عبدالمنعم محمدرزق عبدالمنعم محمد جود

نجيم ابراهيم عطيه سيدابراهيم عطيه سيد محمد

العزازى ابراهيم كمال جنىالعزازى ابراهيم كمال جنى 

الصياد احمد سيد محمد رمضان خالدالصياد احمد سيد محمد رمضان خالد ابراهيم

محمد فوزي مدحت هالهالرجبي علي طعمه هاني عاليه

شحاتة القادر عبد شحتة محمدالقادر عبد شحتة محمد خلود

محمد علي محمد ياسريوسف

محمد علي محمد ياسرياسين

عماره محمد حسنين شريفعماره محمد حسنين شريف محمد

 متولي فتحي احمد فتحي احمد خديجة



ذكي عنتر احمدفاطمة

سليمان حسن على مجدىسليمان حسن على مجدى محمد

أحمد محمود فتحى محمدمحمود فتحى محمد يوسف

مصطفي الباقي عبد فؤاد ايمنمصطفي الباقي عبد فؤاد ايمن ريماس

تركى رياض السيد وليدتركى رياض السيد وليد يوسف 

متولى احمد متولى محمدرؤى

فتيان محمد فتحي مصطفيفتيان فتحي مصطفي أروي

فتيان محمد فتحي مصطفيفتيان فتحي مصطفي اسامة

جالل  محمود حسن محمدجالل محمود حسن محمد حسن 

محمد حسن بيومى علىحبيبة

محمد سليمان الدين صالح أحمد أيمنمحمد سليمان الدين صالح أحمد أيمن جوري

 هللا عبد محمد احمد احمد  عمرو

الوكيل محمد عبدالرحمن احمدعبدالرحمن احمد جني

بخيت تاوضروس رمزى عصامتاوضروس رمزى عصام ساره

جودة ابراهيم عطيةهللا سميرابراهيم عطيةهللا سمير كيفين

 زكي جمعه إمام أحمدزكي جمعه إمام أحمد إياد

محمد سعيد امام علىربى

فرج احمد توغان االمين محموداحمد توغان االمين محمود عبدهللا

عباس العال عبد حلمي شيماءحسن محمود محمد ملك

 الغنيمي محمد بديع حسام الغنيمي محمد بديع حسام جودي

علي مرسي أحمد عليعلي مرسي أحمد علي يحي

علي علي الغريب الغريب جميلهحسانين صديق ابوبكر محمد شمس

محمد المطلب عبد الرحمن عبد محمد محمد المطلب عبد الرحمن عبد محمد بوسف

علي القادر عبد محمدعلي القادر عبد محمد ياسمين

السيد السالم عبد محمد ياسينالسيد السالم عبد محمد ياسين

بطرس راغب فؤاد فريدفؤاد فريد كيرمينا

شلبي حفني زكريا جمعهشلبي حفني زكريا جمعه سيف

ابراهيم محمد ابراهيم محمدمحمد ابراهيم محمد جنى 

 سليمان محمد سمير خالد سليمان محمد سمير خالد سماح

إبراهيم عبدالمنعم محمود عبدالمنعمالمنعم عبد محمود المنعم عبد آدم

عبدالغفار عباس عصمت احمدعصمت أحمد حبيبه

هللا عبد غمرى عيسى ثروتعبدهللا غمرى عيسى ثروت مؤمن

بغدادى أحمد محمد محمود أحمد محمد محمود حبيبة

 اللطيف عبد احمد عمر احمد  اللطيف عبد احمد عمر احمد ايبك

احمد منصور سيد شحتهمنصور سيد شحته جومانا

منصور سيد شحته جومانامنصور سيد شحته جومانا

موافي علي السيد سيدعلي السيد سيد خديجة



يوسف الوهاب عبد محمد اسالم ريناديوسف الوهاب عبد محمد اسالم ريناد

 هللا عبد جمال محمد ريتاجهللا عبد جمال محمد ريتاج

 على محمد مصطفى ايمن على محمد مصطفى ايمن يزيد

الجوهري ابراهيم محمد حسن ابوبكرالجوهري ابراهيم محمد حسن أبوبكر جودي

احمد المريد عبد محمد احمدالمريد عبد محمد احمد محمد

سليمان الحليم عبد عبدالمنعم سميرالحليم عبد المنعم عبد سمير محمد

محمد رمضان ابراهيم هانىجودى

فرج مكسيموس ريان سامحمكسيموس ريان سامح ميرنا

رمضان عيسى رضا أحمدرمضان عيسى رضا أحمد هبه

احمد حسن عبداللطيف أحمدحسن عبداللطيف أحمد عمر


