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 أحمد إبراهيم الدسوقي إبراهيم أحمد عرابي .2
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 جهاد احمد ثابت احمد .13
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 شيماء عبدالمنعم حبشي عبدهللا .32

 محمد علي محمد إسماعيل .33



                                                                                                  

3 
 

 محافظة االسكندرية  المدرسة المصرية اليابانية بالمنتزة (3)
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 اسراء وحيد احمد زكي .17
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 نهاد حسن فتحي محمد .24
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 محافظة الجيزة المدرسة المصرية اليابانية بحدائق اكتوبر (5)
 إسراء علي إبراهيم توفيق .1
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 احمد نعيم بدوي  .3
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 آالء توفيق أبو الفتوح توفيق .17
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 أسماء محمود عيد محمود .31
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 دينا سيد محمد سيد .35
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 نرمين محمد الدمرداش محمد .41

 سينحسام حسين احمد ح .42

 محمد حمدى السيد محمد .43

 أحمد عادل أحمد عبدالفتاح .44

 محمد رمضان محمد عبد الحميد  .45
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 بمحافظة بورسعيد المدرسة المصرية اليابانية بحى العرب (6)
 أحمد أحمد شتيوي شتيوي .1

 عطيه انجى سمير عيسى .2

 سمر عبد الرحمن عبد العزيز حسن غانم .3

 داليا صفوت بشندي عبد الحليم .4
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 نورهان محمد احمد عبدالعال .6

 نورهان السيد السيد العجمي .7

 بسنت صديق جريس فارس .8
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 شروق محمود محمد مرجان .10
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 غادة فوزي عبد المبدئ ابو زيد .13

 هبه عبد القادر محمد سلطان .14
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 دير مجدي احمد عبد الرحمن متولي ه .22

 وفاء احمد عصام مسعد .23

 نانسي رشاد محمد علي أبو عمر .24

 مي محمد مصطفي مسلم  .25
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 محافظة الجيزة المدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد (7)
 أمل صالح الدين محمد السيد مصطفى  .1

 نيرمين نبيه نصيف عبد الشهيد .2

 مد عبد العالمصطفى رمضان أح .3

 اية عماد محمد كامل .4

 أسماء أشرف أحمد عبد الغني .5

 اية هللا محمد احمد يوسف .6

 أيات أحمد السيد أحمد .7

 نهاد محمد ضياء الدين حسن الشاذلى .8

 منال رمضان شحاته زيدان .9

 والء إبراهيم محمد حسنين .10

 نرمين سمير توفيق حليم .11

 باكينام حسن ابراهيم سالم .12

 همام أميره ثابت محمود .13

 اسماء عبدالرؤف محمد ابوزيد .14

 رانيا حسني حبيب ابراهيم .15
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 محافظة الشرقية  المدرسة المصرية اليابانية بكفر صقر (8)

 محمود عطيه ابراهيم محمد  .1

 حمد محمد السيد احمد م  .2

 أمل مصطفي محمد احمد   .3

 أميره محمد عبد الرحمن حسن  .4

 ايمان احمد جوده منسي  .5

 اسماء فرحات حسن ابراهيم  .6

 ساره عبدالحميد محمد عبدالحميد  .7

 دينا حسن إبراهيم كرم هللا   .8

 شيماء حمدي عبداللطيف احمد  .9

 سهام محمد احمد محمد غريب .10

 الزهراء عبد الفتاح محمد احمد .11

 هر موسيهبه على الطا .12

 إسراء عيداروس طه طه .13

 محمد عطيه السيد أحمد عطيه .14

 محمود عبدالحليم محمود مرسي .15
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 محافظة اسيوط المدرسة المصرية اليابانية باسيوط الجديدة( 9) 

 فريال بشري درته منقريوس .1

 امجد سمير تودرى بانود .2

 محمد فتحي ابراهيم احمد  .3

 شيماء بخيت هاشم بخيت .4

 ينار قدري خلف عبدهللا ز .5

 ايمان ثروت فهيم عبدالمالك  .6

 دعاء أحمد على عبد الناصر  .7

 مروة المدثر سلطان محمد .8

 آيات درويش حنفي درويش  .9

 محمد السيد محمود محمد  .10

 نسيبه خلف عبدالرؤوف عالم .11

 كريمه فتحي عبد النعيم حسن .12
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 محافظة الشرقية ( بمدينة العاشر2ية )المدرسة المصرية اليابان - (10)

 ايمان حسن محمد حسن على .1

 ميريام فيصل فوزى اسكندر .2

 محمد عبداللطيف عبدالموجود رضوان .3

 والء مراد مصطفى محمد .4

 دعاء إبراهيم محمد حسن الطويل .5

 نسمه بركات عبدالحميد عبدالقادر .6

 سلسبيل مصطفي فهمي السباعي .7

 ر أحمد عبد القادر آيات عبد القاد .8

 اميره على سالمان فيصل .9

 مني رشاد عمر محمد  .10

 أحمد إبراهيم وهبه إبراهيم حسن .11

 هبه مصطفى أحمد بدوي .12

 فيبي كمال سعد صليب .13

 منار ممدوح متولى جالل متولى .14

 امل مصطفى محمد مصطفى .15

 دعاء محمد عبدالرحمن محمد العشري .16
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 محافظة القاهرة القاهرة الجديدةب 2المدرسةالمصرية اليابانية  -( 11)

 هناء صالح عبدالحليم عمر  .1

 ناريمان محمد عبدالشفيع منصور   .2

 لمياء مصطفي سمعان سالمة  .3

 خلود محمد المهدى ابراهيم توفيق  .4

 وجدان حازم يوسف صديق   .5

 ماجى محمود على عبد المجيد  .6

 مها محمد محمد سعد الدين   .7

 هناء عاطف إبراهيم خليل  .8

 سماح عادل عبد الرحمن عبد الغني   .9

 بسمه محمد عبد الجواد محمد   .10

 اسراء طارق فتحى عبد السالم  .11

 سحر حسان أحمد ابوالوفا  .12

 منة هللا أحمد محمد على   .13

 مروه محمد قدري محمد حسن  .14

 دالل ربيع عبده حادم  .15

 مى احمد محمد عبد السالم  .16

 زينب حسن حسن عبد السالم  .17

 دالقادرهدير مصطفي ابراهيم عب  .18

 ايمان بدر الدين احمد ابراهيم  .19

 أريج اسماعيل احمد محمد طنطاوي  .20

 سمر سمير عبد الواحد مصطفي  .21

 آية هللا العربي محمد السيد  .22

 شيماء محمد عبد الرحمن بشير   .23

 إكرام محمود عبدالعزيز حسن  .24

 آيه عبد المنصف محمد محمد   .25

 رانيا مصطفى أحمد حماد   .26
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 فاطمه رمضان عبد العزيز فرج  .28

 سماح نبيل عبد العزيز السيد   .29
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 بثينه ابراهيم حسين ابو المجد  .30

 نسمه محمد محمد حسين حامد  .31

 نادية عبد الجابر فهيم عبدالجليل   .32

 أسماء مصطفى سعد رمضان  .33

 منريت فيكتور عبده بشاره  .34

 خلود محمد عبد الكريم اسماعيل  .35

 وفمروة ماهر عبدالحليم معر  .36

 اسماء صبري عبدالرحمن هريدي  .37

 أحمد محمد أحمد القرش   .38

 سامح محمد محمد صادق نيفه  .39

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                  

15 
 

 

 محافظة الجيزة المصرية اليابانية بالمنطقة الصناعية باكتوبر -(12)

 تغريد محمد إبراهيم محمد  .1

 ماريان ماهر توفيق فلتس  .2

 ليلى خيرى سعدى فواز يوسف  .3

 ى فتوح شيرين نصر متوا  .4

 اسماء عبدهللا حسن زيدان  .5

 شيرين هانى على السيد  .6

 شيرين نصر متواى فتوح   .7

 مروة نبيل عزاري حنا   .8

 نهال منير الشافعي محمد القدوسي  .9

 سمر عبد الرحيم أبو الفتوح  أحمد .10

 ايمان طه السيد ابو العزم غازى .11

 رحاب علي خميس عفيفي .12

 شيماء محمد أحمد محمد .13

 م محمدامنيه بدر ابراهي .14

 اسماء عبدالرؤف محمد ابوزيد .15
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 محافظة االسكندرية 1 المدرسة المصرية اليابانية ببرج العرب-( 13)

 رانيه ابراهيم أحمد عبد الحميد .1

 تيسير عبدالفتاح محمد عبدالفتاح .2

 شيما مصطفي محمد شابون .3

 رباب محمود عبدالحق زكريا  .4

 حمد نادية أحمد فهيم أ .5

 سمر عبدالغنى محمود محمد .6

 ساره السيد ابراهيم احمد .7

 أسماء أحمد عجمى محمود .8

 اسماء جمال ابراهيم النشار .9

 شيرين أحمد صالح عبد الحميد محمد .10

 هاجر على محمد على السيد .11

 ايناس عبد القادر محمد المحروقي .12

 فاتن محمد عبد العاطى محمد .13

 دينا عبد العاطي الحسينى فرحات .14

 نيا حسين جابر كرمرا .15

 سيمون جورج عبيد جرجس .16

 ايهاب مصطفى عبدالقادر مهيا  .17

 محمد صبري عبدالهادي السيد .18

 محمود احمد علي محمد نصير .19
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 محافظة بني سويف المدرسة المصرية اليابانية ببنى سويف الجديدة-( 14)

 محمد محمد عاشور على أبوالعال .1

 رسمريم كميل عبد السيد بط .2

 كريم محمد سعيد سعد احمد .3

 ابتهال كمال أحمد عبد الجواد .4

 سلمى عبدالجواد احمد منصور .5

 الشيماء جمال محمد على  .6

 ياسمين عاطف عبد العزيز مطراوي .7

 شيماء قرني محمد عبد الكريم  .8

 مهاد مصطفى عيسى بخيت .9

 اميره مجدي جمال الدين عزت .10

 زينب محمد كمال الدين محمد أحمد .11

 أمنية أحمد عبدالحفيظ أحمد .12

 نها عاطف محمد مصطفى .13

 بسمة أحمد زكي علي .14

 حنان حلمي محمد احمد .15
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