
  اليابانية المصرية شوقي محمد رفعت يحي كريم الشهيد المدرسة

العدوي حسن حسن أحمد

 الحسينى محمد جمعة محمد

عوض سعيد عادل سعيد

العز أبو محمود ياسر روضه

طاحون حسن حسين حسن

 أحمد سيد موسى أحمد محمود

 المشد مصطفي عبدهللا عزيزه

الششتاوي علي ابراهيم شيماء 

 الباز على على ريهام

عمار حسن ناجي نسمة

بدوى حسن الحى عبد محمد حنان

جادو السميع عبد سمير السيد سمر

المقصود عبد محمد أحمد رانيا

الشرقاوي محمد الرحمن عبد ساره

 راشد سعد عبدالحميد عاطف منة

دودة رمضان ابراهيم جهاد

أبوطالب عيد ابراهيم أحمد عال

  بالشروق 2 اليابانية المصرية المدرسة

محمد عبدالعزيز محمد عمرو

السيد عشري عمر شيماء

الغني عبد حسن محمد رغداء

محمد قرني محمد مروه

رزق إسماعيل مجدي هدير

السيد عبد طانيوس قنال مينا

مصطفي يوسف احمد ريهام



شعبان حسين المؤمن عبد أماني

حسن يحيي اشرف ندي

سالم سليطح مصطفى وفاء

عالم إبراهيم عبدالجيد هبه

ذكي عبدالسالم هشام مي

 على محمد فكرى بسمة

رجب أحمد وجدى هانى

مجلع صبحي ميشيل جورجينا

عبدالدايم عبدالعاطي عيسي عاصم

عيد محمد محمد أسماء

العدل الحميد عبد محمد ايمان

وهبه اللطيف عبد محمد إبتسام

الحليم عبد مخلوف محسن مي

  العرب ببرج 2 اليابانية المصرية المدرسة

الدهب أبو الحليم عبد فاروق اسالم

ابونابت ابوالعزم منير هناء

 على حسنين النبى عبد حسنين رانيا

السيد كامل جابر مهده

المقصود عبد الهادي عبد خيرت هاله

 ساروفيم ملوك سعد أسامه

قباري محمد محمد ليلي

الحليم عبد محمد محمود الدين جالل احمد ساره

المنعم عبد محمد حسن محمود

 حسن محمد حسين فتحية

 العيوطي ابراهيم الدين أمان آالء

علي محمد حفناوي اسماء

 الرحمن عبد علي محمد محمود هبه

صالح محمد الدين صالح محمد فاطمة

محمد سالم السيد فواد احمد

إبراهيم عربي إبراهيم محمد



حميدو محمد أحمد محمد

ابراهيم محمد ابوالعنين زينب

محمد صابر خالد أحمد

 المتولي عنتر فؤاد محمد

محمد العاطى عبد محمد فاتن

 إبراهيم اليزيد أبو كمال أيمن

الشرنوبى محمد شحاته محمد

خالف رجب حسن يحيي

صدقة محمد جمال سلمى

الديب باتع الفتاح عبد تركية

علي محمد حسني هللا هبة

 الخواجة الهادي عبد محمود احمد

 النشار إبراهيم جمال أسماء

األسود حسن محمد محمد كمال رانيا

 سرور محمد سرور فاتن

سالمين السيد أحمد هبة

إبراهيم اليزيد أبو كمال محمد

محمد السيد احمد سلمي

 محمود معوض السيد محمد

غالى اديب ممدوح كرستين

 على حسنين النبى عبد حسنين أميرة

عشري مرشدى محمد السيد

 محمود سعد عادل فيروز

بخيت خضرى فهمي عادل عبير

  الجديدة باسيوط اليابانية المصرية المدرسة

عبدالرحمن محمد طاهر وائل

 احمد محمد علي زينب

عارف حسن علي رفيده

فراج حسين احمد جمال مروه

الحكيم عبد رزق جمال محمود



حنا وهبه مكرم سالي

محمد محمود عبدالمنعم ايات

قلدس عطية وجية وسيم

 ناصر حسن على هدى

عثمان هللا عبد الدين عماد ايمان

منصور فتحى احمد مايسة

محمد فايز رجب رحاب

عالم حسن عالم الرازق عبد رغدة

جبره جيد أنيس أوليفيا

أحمد حامد صابر إيمان

متري اسحق سمير انجى

 احمد خلف عوض عبدالباسط

الرحيم عبد محمد صالح اسماء

محمود الرحمن عبد الجواد عبد اللطيف عبد منال

رزق ابراهيم صموئيل هاني

محمد علي محمود ياسمين

محمد علي محمود ياسمين

ثابت الوهاب عبد بديع زينب

 محمد السالم عبد النعيم عبد محمد

المالك عبد فؤاد وجدي مريم

محمود الحميد عبد محمد اسماء

حسن علي الرزاق عبد شيماء

 فرغلى محمد حسني حسن

محمد علي الناصر عبد أحمد

مهني التواب عبد احمد هللا هبة

 سيد على ناجح الدين عماد

محمد أحمد عثمان عبير

عساف المبدي عبد البدري الدين حسام

 محمود الحميد عبد صالح مها

 جمعة محمد محمد عمار

محمد محمود مصطفى محمد

علي راتب محمود طه

مصطفى طه عمر طه

 الرحمن عبد الحكيم عبد ممدوح هايدي



سيد محمود سيد أحمد

خالد محمد سليمان عبدهللا

سامي صبري الفتاح عبد غاده

أحمد مساعد أحمد سهي

سيد عواجه شوقي محمد

عباس المنعم عبد محمد احمد

 محمد مرسي حسين ياسر

محمود الرحمن عبد فتحي اسماء

 الغنى عبد مازن ممدوح مروة

بوس المسيح عبد كميل سحر

حسنين قاسم حسنين قاسم

 جورجي منهرى عادل نانسي

محمد نعمان محمد اسراء

على محمد على احمد

مرقس شوقى جورج سماح

الياس حلمي عماد مينا  

دانيال هللا جاب حلمي حسام

أنس محمد زكريا ايات

شويل مقار وجيه كرستينا

 سالمه يوسف سمير يوسف

عبدهللا احمد علي محمود

حسين سيد حسين محمد

روفائيل حنا محروس نسيم فيدان

احمد محمد عادل احمد

حسن زكريا محمد الدين جمال محمد

أحمد محمد الفتاح عبد أحمد

محمد أحمد عثمان محمد

المولى عبد الحافظ عبد ذكى خالد

هللا رزق عبده عزمي ماري

عطا ذكى محى منال

غانم على منصور محمد

 بدوى محمد فتحى مصطفى

حسين احمد فؤاد محمد اسراء



أحمد محمدين محمد هال

أيوب فكرى صموئيل فكرى

عطاهللا رسمى ناجى نرمين

احمد العاطي عبد هللا خلف شيماء

تاوضروس ونيس صالح نسرين

محمد محمد الغفور عبد جالل سارة

قوشتي محمد حسن االء

الوهاب عبد شوقى رشاد سالى

حسين أنور صالح فاطمة

محمد عبدالرحيم محمد اسماء

سيد عبدهللا بدر خلود

محمد حسين كمال هدير

 محمد عبدالعليم محمد شيماء
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محمد عامر محمد االء

محمود يوسف فرج محمد

 ابراهيم حليم ميللد ماجدولين

مبارك حجاج جوده علياء

السيد ابراهيم الدسوقي ابراهيم سمر

غريب ابراهيم غريب ابراهيم

محمد سالم السيد ابراهيم

 مجاهد عبدالحميد حمدي دينا

احمد علي اسامه احمد

 العال عبد سيد حسن فاطمة

علي الفتاح عبد طلعت منى

علوان مصطفى أحمد أمل

محمد فهمى عبدالحفيظ سماح

محمود عبدالعظيم عبدالرحمن محمد

 ابراهيم سيد ابراهيم هللا منه

قزمان فلتس فوزى مريم



 زرزور يوسف محمود إيمان

السيد العليم عبد حسن نوران 

حسن ابراهيم صبري االء

مصطفي الدين بدر السيد محمد نرمين

احمد عصام ياسر اميره

 إبراهيم فهمي فايز محمد

أحمد محمد صابر محمد

محمد الكريم عبد محمد سارة

 الجندي أحمد السيد ابراهيم احمد

 داود ابراهيم نبيل محمد ساندى

القادر عبد محمد عبدالقادر أماني

 أحمد عبدالحميد عيد الشيماء

السيد محمد حمدي دينا

محمد سليمان أحمد إسراء

محمود دسوقى محمد تقى

العال عبد حسين علي ياسمين

 محمد علي محمد عمرو

 احمد سليمان محمد رقية

سيداحمد اسماعيل عماد فاطمه

فتحي محمد إبراهيم أحمد

بشير محمد علي امير

أبوزيد حامد بخيت لبني

محمد على محمد ناهله

السيد محمد يسري الشيماء

 ابراهيم احمد ابراهيم ساره

 محمد السنوسي محمد آيات

القادر عبد محمد حامد مصطفي الفت

عيسي عطيه علي اسماء

نورالدين احمد السيد عال

علدهللا سعيد محمد مدحت معتز

 السيد عواد العربي ريهام

 علي موسي مصطفي اسراء

مصطفي محمود فتحي داليا



 علي باشا الناصر عبد اسراء

سليمان محمد السيد دعاء

 داود محمد بكري إيمان

البارى عبد عبداللطيف عبدهللا ليلى

مراد عطيتو خير مروه

 عرابي محمود الحي عبد آية

 حسين مصطفى غريب نورهان

 صالح محمد نصر محمد

 محمد السالم عبد توفيق االء

 عبدالفتاح محمود محمد يسرا

مبروك علي عوض زكريا أسماء

 ابراهيم حسن ابراهيم نورهان

أمين محمد محمود محمد

محمد أحمد ياسر يارا

الخالق عبد حسانين محمد فاطمة

صادق السيد محمد إيمان

 عبدهللا حسن أحمد محمود أسماء

السيد علي محمد مصطفي ساره

أيوب محمد محسن هناء

سقساق السيد ماهر منار

عبدالجواد حسين عبدالوهاب رشا

علي علي السيد ندا

أبوزيد ابراهيم محمد منى

محمد محمد احمد هند

 أحمد محمد إحسان رضوى

صادق نور محمد حسن ندى

عبده الدين سيف احمد رضوى
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محمد محمد مصطفى ايمان

ابراهيم مغازى السايح محمد هشام

عطاهلل سليمان يوسف مني

احمد هللا عوض عبده محمد



بغدادى عبدالرازق فوزي مني

سليم احمد العزيز عبد الدين عماد ريهام

محمود ابراهيم مصطفي أسماء

صادق حسن بدري هدي

ابراهيم حسن حسيب مصطفي

 محمد حسيب محمد سمر

 عوض أبوبكر فايز نفيسه

محارب ميخائيل جرجس ابانوب

علي سيد محمود لمياء

منصور احمد شعبان جالل

 إبراهيم سعيد أوسام مني

احمد علي مصطفى اسامه

السمان محمد عبدهللا اسماء

حسين محمد أحمد نسمه

محمود جادو عطا عماد

يعقوب حسين محمد الرحيم عبد

إبراهيم محمد الزناتى مروة

علي مسكين بدري بسمة

محمود حسنى الدين عالء أحمد

محمود رفاعي احمد رفاعي راندا

دندراوى فوزى الطيب

سليمان جاد حمدى محمد

محمد السطوحى بدوى محمود

 إبراهيم عبدالمنعم محمد عزه

احمد حسين مصطفى ياسمين

منصور برجس سامى مينا

ابراهيم امبابي محمد شيماء

احمد محمود حامد احمد

محمد ابوبكر حماد دعاء

 مجلي ربيع جابر احمد

عبدالرحيم عبداللطيف يوسف احمد

حسن محمود محمد محمود

داود محمود محمد محمود



أحمد سالمان محمد خالد

 هللا عبد ادفاوي الرازق عبد زينب

 ابراهيم عبدهللا عبدالناصر غدير

محمد على سيد محمود

حامد حسين الوهاب عبد احمد

 عبداللطيف حسانين محمد أحمد

حسين البكري محمد اية

محمد طنطاوى ربيع رغدة

 علي حسن ابراهيم مروه

أحمد عمر عادل عزة

حسن محمد الدين صالح صفية

ابراهيم عبده المنعم عبد مني

حسن حامد الرؤوف عبد نجاه

ابراهيم سعد مصطفى دعاء

 المنطلب عبد امين اللطيف عبد يسرا

حسن سليمان عمر ياسمين

احمد حسنين الكريم جاد إيمان

حيدر اسماعيل محمد اسماعيل

 حامد يس حسن نجالء

محمد عيد حسين اسراء

بكرى محمد شاذلى حنان

محمد النوبي محمد وفاء

 عبودي احمد علي زينب

 شحات بحر على هدية

 عبدهللا احمد هالل سكينة

جاد السميع عبد الصبور عبد سارة

خليل احمد عبده أمينة

 موسي سلمان إسماعيل الشريف

منصور المالك عبد  رشدى مارينا

أحمد محمود أحمد محمد

على احمد سعيد شيماء

حسن محمد يونس زينب

منصور عطاهللا ثابت مريان

رضوان هللا عبد العزيز عبد أحمد



 محمود محمد مصطفى ساره

القادر عبد أحمد إبراهيم إسالم

حسان الطيب سعدي أدهم

على سعيد على اسماء

حامد على ناصر فاطمة

حامد يسن العزيز عبد فاطمه

سعيد حسين الجابر عبد اشرف

اللطيف عبد العال عبد رمضان هناء

عبيد منصور روماني توماس

اقالديوس حنا عادل اميرة

عيد حسنين عبده مصطفى

 إبراهيم محمود أحمد عبده زينب

 برسى أحمد على فاطمة

حماده امين مجدي احمد

 علي محمود محمد تقادم

 عبدالرضي محمد السيد والء

حسين محمد الستار عبد أمل

حسن احمد محمد يحيي

مصري مصطفي الدين عالء الشيماء

 جبريل بسطاوى صبري محروسة

محمود مالكي ربيع أحمد

 محمد هللا عبد فوزى رغدة

عمر عبدالوهاب محمد زينب

 أحمد محمد بشير أميرة

محمود موسي حامد هاشم

احمد حسين يوسف امل  

 حسان علي محمد والء

 هللا عبد احمد الحافظ عبد الزهراء

ابراهيم عبده المنعم عبد أسماء

احمد محمد بكر ابو أسماء

محمد سعيد محمد مصطفى

 حامد سعد حامد إبراهيم



  بالشروق اليابانية المصرية المدرسة

ماجد هللا عبد فتحى بسام

 محمد رشاد محمد هدير

عزب محمد حسن محمد

 محمد محمود محمد ميساء

السعد ابو سعيد هللا عبد هاجر

رزق محمد الرحمن عبد الحميد عبد الدين شريف

علي محمد مختار أحمد

عيسي محمد مدبولي فؤاد مريم

على رجب السالم عبد أحمد

محمد بكري الدين بهاء أحمد

مصطفى فتحي صبري شيماء

صالح صالح عادل اسراء

 زنون حسنى المنعم عبد محمد  

على صبري محمد يحيى محمد

محمد العزيز عبد محمد مى

السيد وجيه هشام ساره

محمد البرغي سعيد نسمة

علي العال ابو كرم ايمن

خليل عبدهللا السيد عبدهللا

 قنديل محمود عباس القادر عبد شيماء

إبراهيم السيد محمود أمل

الحفيظ عبد مصطفي عادل رنا

 وفقى فؤاد وفقى ماريا

محمد العزيز عبد محمد إبراهيم

الصول رمضان زكى رمضان نهال

الوجود انس الشريف محمود ميادة

 عبدالحليم المعطى عبد صالح ساميه

 رشاد احمد نادر بسنت

محمد توفيق الرسول عبد ابراهيم

 محمد احمد سيد السيد غيداء

عالم حسنين المنعم عبد بسمه

اسطفانوس كامل جالل فيبى

 بدران وهبة أحمد إبراهيم



 حسن محمود جمال نهال

البياع أحمد علي سعيد هللا منة

سويحه خليفة رمسيس أنجى

شوشه السيد محمد محمد دعاء

عوض عبيد جبرائيل مريان

حسن صديق أبوبكر هادي

محمد مجدي ابراهيم احمد

الرازق عبد احمد ممدوح الدين عز

احمد ابوالعز محمد صالح

فودة محمد جالل هالة

إبراهيم مصطفى الدين بهاء محمود هبه

أحمد محمد أحمد خديجه

 عطيه احمد سيد سعيد حسن

محمود اسماعيل طارق رنا

 الغني عبد رزق الغني عبد مروه

 معوض ابوالعنين حلمي محمد اميمه

 حسن كامل محمد سلمى

تاوضروس ثابت شكري فيفيان

محمد أبوالخير إبراهيم عزه 

أمين الفتوح أبو جمال ياسمين

يوسف حامد عبدالحميد عاطف

احمد محمد مصطفي لبني

السيد مصطفى أحمد سوزان

علي حسن عبده يارا

احمد العدوى محمد دعاء

عطية علي مسعد فتحية

عبده اسماعيل السالم عبد داليا

 عبدالرحمن بخيت عبدالرحمن أمنية

محمد الدين عز محمد بهجت محمد خديجة

 الرحمن عبد الرحيم عبد السيد شيماء

 صالح سيد صالح فكرى رباب

حسن سعد حسن أمل

الرب جاد محمد صالح أحمد



رفاعي محمد السيد السيد

محمود صابر الدين سراج هيثم

 السيد العزيز عبد نبيل سماح

مرسى محمد هنداوى نهاد

القونى أحمد محمد محمد

محمد فوزى خالد نهى

ذكى أحمد عادل شريف

عثمان عبدالستار احمد ايه

سالمان أحمد علي محمد

  زايد بالشيخ اليابانية المصرية المدرسة

بكر محمود مبارك محمد

احمد عطيه عبدالحسيب نهى

النور ابو امام المجيد عبد عيد مها

عبدالمطلب محروس حسين الهام

 محمد المجد أبو أحمد إسراء

انس مصطفي محمد اسالم

هللا عبد محمد سعد ياسر

عبدربه محمد عادل أحمد

العزيز عبد محمد فكري محمد ياسمين

عبدالجواد عبدالجواد سعيد محمد

عمر محمد إبراهيم صفا

 محمد سيد سيد محمود

 اسماعيل محمد انور ريهام

سالم محمد الحميد عبد شيرين

ماهر حامد محمد حامد رامي

داود حسين داود نجوى

 بسيوني بيومي العاطي عبد أماني

محمد احمد محمد احمد

محمد محمود احمد كريمه

عرفة حسن محمد عمرو

احمد محمد ابوبكر مروة



مصطفي علي اسماعيل بهيه

الشيخ الغفار عبد كمال اسراء

العظيم عبد حسني عيد إحسان

الدين سعد امين المنعم عبد هبه

منطاوى محمود حسنى هبه

علي أبو أمين الجواد عبد أمين الجواد عبد صابرين

المصري الحميد عبد حسن آالء

محمد بدر حمدى فاطمة

 الرحمن عبد حزين سعيد محمود

حنفى الفتاح عبد محمود ضحى

 ندا النادى هللا عبد صبرى محمد ساره

محمد العزيز عبد رأفت دينا

محمد الحليم عبد فتحي رغدة

العال ابو الهادي عبد محمد االء

العال عبد الوهاب عبد أحمد انجي

 علي شعبان مرعي مها

عوض الرحمن عبد محمد سحر

حسن احمد فرغلى  ضياء

السيد محمد سيد سماح

احمد اسماعيل الصمد عبد احمد

 حسن القوي عبد فاروق سارة

 السالم عبد سيد عشري محمود

أحمد طه مسعد هبة

 الراضي عبد إبراهيم مصطفى محمد

السيد محمود مصطفى محمود

 جاد علي عبدالواحد عبدالرحمن

محمد السيد الفتاح عبد محمد

عبدالفتاح عبدالسالم عبدالسالم ايمان

السيد سعد عالء دعاء

 محمد صالح منصور شيماء

محمد المعين عبد محمد ماجد

علي محمد عصام هاجر

عطية أحمد مبروك سيد إسالم

شعبان عيد محمد وائل

عفيفي حسين رمضان محمد



 محمد محمد السيد أسماء

محمد محمود محمد أحمد

 على هللا عبد نمر عاشور أمنية

عبدالقوي السيد حمدي طه

 عيد محمد مجدي هند

  بالعبور اليابانية المصرية المدرسة

شناف أبو الحليم عبد علي ايمان

 حسن سالمه ابراهيم فوزى داليا

مليجي سعيد عاطف رحاب

على الرحمن عبد مقلد الشيماء

 إبراهيم إبراهيم المنعم عبد سالي

 الصادي السيد محمد عبدهللا اسماء

احمد محمد إبراهيم مريم

 سليم خلف أحمد مها

عبده سالم محمد سعيد آية

سماحة محمد عنتر هدى

 إسماعيل عبدالمنعم الدين حسام نورهان

 محمد  عدلى الصادق عبد محسن أميرة

أحمد الحميد عبد حسين سالى

الشوربجى الصادق فتحى إيمان

امين الماظ احمد مروة

سليمان صادق سليمان أحمد

منصور خالد الحليم عبد محمد أمنية

عبدالعزيز محمد رفعت صفاء

محمد الخالق عبد الغني عبد احمد

السيد غانم محمد مسعود امينه

جلوعه فوزي فايز منال

احمد على احمد ساره

 يسي اليه مادونا

الصوفي جمال الغني عبد فاطمه

محمد هادى عونى صالح

حبيب محمد زايد محمد محمود



لطفى محمد مهدى محمد

السيد محسن محمد أحمد

العماوى رجب جمال اسراء

الرحمن عبد محمد اللطيف عبد محمود

القوى عبد محمد ابراهيم نورا

عليوه احمد عبدالمنعم دينا

بخيت اسكندر صبحي مينا

جرجس لمعي ثرت مريم

دانيال ابراهيم فوزى نعمه

 المسيح عبد غنى ناصر إرين

معوض جرجس عاطف فيبى

سليمان صالح محمد حسن غاده

زكى الرحيم عبد زكى محمد

أحمد السيد مصطفى حنان

إبراهيم محمد عبدالعال هناء

الغنام احمد عادل هند

السيد سعد ثروت اسالم

حواش محمد حمدي مريم

 ابراهيم هللا رزق جرجس مالك

صالح محمود سعيد اشرف هدير

يونس محمد حسن محمد محمود

 فرج محمد الغني عبد محمد

محمود جمعه حسن ياسمين

السيد امين صبرى الشيماء

محمد مصطفى احمد عماد

حمد محمد أحمد مصطفى

محمد منصور عاشور مروه

 مصطفى احمد الكفراوي محمد ماجده

 محمد محمد مسعد نورهان

عيسي يونس احمد ندي

 فرحات سعيد طارق هللا منة

قنديل مصطفي أحمد وفاء

شرابيم ميخائيل شرابيم هارون

 الطاهر الدين صالح عبدالمحسن ساميه



 الونيس عبد المنعم عبد محمد نهاد

 البناوي رمضان مصطفي مي

المجيد عبد على الدين عماد سلرة

الحق عبد اسماعيل السيد هند

كامل مصطفى محمود منار

محمد حسين منتصر مروه

السيد شوقي صالح نجالء

محمد إبراهيم أحمد نرمين

اسماعيل يونس محمد سمر

  بالمنتزة اليابانية المصرية المدرسة

علي محمد كمال شيرين

 سليمان توفيق أحمد سارة

رشوان احمد على حسن دينا

السراجي حسن ابراهيم احمد

ابراهيم محمد مصطفى محمد

طايل على محمد الستار عبد رشا

 التهامي العزيز عبد ناجي وائل

حسين احمد محمد محمود

سليمان فهمى جاد مارينا

بدر النور عبد محمد عمار

احمد محروس السيد داليا

 عطية  عبدالعزيز محمد بالل

محمد ابراهيم السيد ريهام

السنباطي المنعم عبد محمد ايمان

مصطفى على عيسوى رباب

مصطفي الشافي عبد مصطفي خديجة

مرقص بطرس موسى مارينا

جرجس رياض وجدي مينا

محمود محمد الفضل أبو أسماء

مختار محمد محمد دينا

الزعويلى عثمان محمد ابراهيم علياء

يني لمعي رؤوف ميريت

حمد اسماعيل المجد ابو سيد سارة



حميد محمد عطية حسين هدير

 مرسي محمد على هبة

خليل ميخائيل فرنسيس نرجس

 محمود الفتاح عبد محمد أمينة

سمعان عطاهللا سمعان ابتسام

الرحيم عبد محمد حمدي آالء

حسنين محمد علي حسن دينا

أحمد عبدهللا درديري محمد أمنية

علي حسن ابراهيم امينه

طانيوس عبدهللا صبحي مارينا

محمد حسن زكي حسن سلمي

 محمد الفتاح عبد سمر

أبوعياشه على مصطفى هشام

موسى محمد طه إسالم

سالمة العاطي عبد عوض عزت إسراء

البطش محمود جمال محمود

سالم محمد مصطفى محمد

القصاص إبراهيم أحمد حماده

 محمد فوزي السيد منار

محمود اللطيف عبد مصطفى مروه

 بشير جمعة مصطفي غفران 

السيد الحميد عبد محمود مصطفى منن

ابراهيم محمد حسن مروة

محمد رفاعي محمد منال

عمارة محمد محمد عادل هدير

طبيخه نعمان فؤاد احمد رشا

 الرحمن عبد مصطفى محمد أية

محمود احمد محمود شيماء

عبدالدايم مصطفى عطيه مايسة

دسوقي عبدالعزيز مصطفى سمر

رزق ابراهيم ابراهيم رجب هبه

محمد محمد أحمد إيمان

الرؤوف عبد هيبه رجب إسراء

عياد كمال سامى ساره

االقرع هللا عبد الفتاح عبد رمضان ياسمين



شحاته احمد عبدالحفيظ نشوى

علي محمد علي أمل

ناشد عزيز ايهاب

دياب هللا عبد هللا عبد نسرين

علي عوض المنعم عبد شيماء

العال عبد الحمد ابو جابر حسناء

ابراهيم السعود ابو جالل مروة

محمد السيد نجيب محمد نهى

دميان رزق دميان دينا

غراب احمد اسامه سمر

رضوان على شعبان رجب كريم

ابراهيم الياس سعيد دينا

محمد طه صالح الرحمن عبد

 عامر محمد مصطفى شريف

 فتحي محمد اشرف نهله

حماد المجيد عبد محمد والء

معوض محمد علي كمال مروة

حسنين عبده رمضان هبه

  العرب ببرج اليابانية المصرية المدرسة

محمد احمد مصطفى احمد

 سليمان اللطيف عبد فتحى محمد

أحمد عبدالطالب السيد مي

حكيم عزمى عزت مارجريت

حجاج حسين احمد عادل هللا منة

القاسم أبو فتحي عابدين ندي

 محمد محمود أحمد سمير إسراء

 حسين محمد الحميد عبد محمد شريف

بهنان صديق ميالد ماريان

يوسف محمد السيد محمد منى

الجمال محمد محمود طه أمنية



مسعود ذكري إبراهيم مينا

 عطية محمد محمد مريم

نظمى فهمى مجدى كاتى

شعبان سليم محمد رانيا

 هللا عوض إبراهيم أحمد إبراهيم آية

خليل ابراهيم عمر نسمه

احمد سيد ابراهيم محمد مي

الفتاح عبد رمضان الفتاح عبد رمضان اسماء

 مليس عبدالمعين طارق منار

عبدربه احمد علي بسمه

محمد محمد محسن غادة

الجندى محمود عادل رحاب

مرسي احمد سعيد آية

اخنوخ فايز نسيم مرثا

صليب جورجي منير مارلين

جرس إسرائيل مرجان صموئيل

العظيم عبد العزيز عبد سعيد ريهام

محمد احمد العظيم عبد مى

علي ابو سعيد عصام ساره

يونس محمد يونس إسراء

محمد عباس محمود عباس

ينى راجى نصار داليا

فريحي محمد سعد الناصر عبد رانيا

أحمد على إبراهيم هبه

أحمد علي المنعم عبد ياسمين

 محمد موسى صالح هبه

حافظ ابراهيم احمد دينا

 روفائيل بسكالس مراد مرفت

 السيد علي محمد علي هاجر

احمد المجيد عبد المنعم عبد محمد رضوى

عمر على محمود رشا

محمد خلف محمد مى



مرزوق بشير إمام بسمة

احمد محمد فتحى جمال

محمد عوض محمد محمود

الشناوي الدمرداش توفيق وليد

جازي خميس محمد سما

سالمة  فؤاد لطيف ألفت

 على محمد احمد بسمة

سكران اللطيف عبد ثابت فاطمة

الطويلة عبدالوهاب على محمد أمال

المتولي مصطفى المتولي محمد

سهيل الحسيني محمد منى

مخلوف إبراهيم حسن عبير

شحاته الرحمن عبد الباقي عبد محمد

عبدهللا ابوزيد محمد عبدهللا اسماء

عبدهللا منصور نصر اسماء

جورجي عياد فوزي ليديا

ابراهيم سالمه جابر نجيب محمد مها

ربه عبد على حسان هند

جاد أحمد أنور امل

 محمد سعدالدين جبريل حنان

  الجديدة سويف ببنى اليابانية المصرية المدرسة

لطفى أمين عبدالحى طه

مصطفى محمد عاطف أحمد

عاشور امين احمد الخير ابو وفاء

مبروك فتحي الدين جمال علي

التالوي على محمود عادل محمود

محمد نعيم نبيل دعاء

جنيدى حافظ محمد رمضان هاله

 سعيد هاشم نسمه

حسن قطب وحيد إسالم

محمد زكي محمد وفاء

قلدس شكرهللا ماهر مريم



 عبداللطيف متولي صالح اسراء

حسن عبدالوهاب عبدالهادي محمد

 محمد ذكي هاشم شيماء

 محمد راضي محمود احمد

 محمد اسماعيل محمود ايه

الرسول عبد سعيد رشاد خالد

على زين ناصر بسمة

 عايد عبدالتواب راجى زينب

 محمود أحمد الدين سراج أميرة   

قابل سعد محمود محمد هدير

السيد عبد محمد سالمه محمد

اسماعيل محمد اسماعيل غاده

محمد حميده نادي احمد

 مصطفي محمود محمد مايسه

محمد الصاوى محمود محمد

جمعه عبدالعزيز طه رضوى

شعبان حسانين محمد محمد

محمد ربيع عرفه ربيع

 جوده رمضان زكريا اسراء

أبوبكر محمد سيد آالء

احمد زيدان محمد عبدالرحمن

محمود القوى عبد محمود اسماء

خضر سالمه عادل نها

جودة خليل احمد منال

راشد شحاته ابراهيم نجوى

جرجس عزيز عفت ماجد

 حسن حفني سعد احمد

 محمد عبدالعظيم راضي هللا هبة

برسوم حنا جمال روز

 حسن عبدالوهاب عبدالهادي امل

 احمد علي جمال ايمان

عبدهللا حافظ عبدهللا نهي

محمد ابراهيم انور هبه

على حسن على سارة



ببيال اليابانية المصرية المدرسة

 عبدهللا احمد ذكريا محمد

 عرفه عثمان عباس صبرى دعاء

عبدالشهيد ذكى اشرف سامح

احمد سيد احمد عصام محمد هبه

ابوعمه دسوقي يوسف ناريمان

الشرنوبي الدايم عبد مختار اسراء

العزيز عبد محمد الدين صالح ايمان

ندا السيد جمعة بهية

الشرقاوى محمد المنعم عبد بسمه

عجاج ابراهيم الرحمن عبد هدى

ابراهيم عبدالسميع ذكي ابراهيم

دوير عبدالعزيز صبري بسمه

الشلقانى محمد على فاطمه

شاهين محمد ناجي سحر

احمد سيد جمعه جمال جمعه

محمود مصطفى محمد أحمد

عبدهللا عبدالغفار على محمد

محمد عبدالعزيز احمد هانم

يوسف مصطفى السيد أمنية

قطب محمود قطب محمد

السيد عبدربه محمد هبه

 ابراهيم المقصود عبد صابر هبه

حسن امين رمضان والء

الحداد صبحي طه مروة

الشيخ إبراهيم يوسف بسمه

غازي الوهاب عبد ابراهيم آية

المتولى حسن رضا رضوى

عبدالكريم الدين حياه محمود الشيماء



نصار علي منير سحر

محمد رمضان السيد خالد

شرابي على مصطفى سوزان

الديباني محمد السعيد روحية

خليل ابراهيم محمد شيماء

احمد الجواد عبد صبحى مها

 احمد محمد حسني محمد

غباشي عبدالرؤف عبدالرؤف خلود

مرزوق محمد رزق أسماء

 راشد عبدهللا محمد هبه

الخير أبو على محمد مي

 عجيله زكريا محمد هدى

الشين عبدهللا موسي احمد

 فوده احمد ابراهيم احمد

 الشرقاوي المجيد عبد محمد محمد

األودن محمد عمر محمد

محمود سعد الدين عز أحمد

 شعبان عبدالمولى عيد مجدي

 الفضالى محمد مجدى عبدهللا

فزع ابراهيم ابراهيم زكريا

علي السيد صبري عالء

اللواتي علي هاشم راضي احمد

االبحر علي علي محمد

 السيد محب أحمد خلود

الشاذلي بسيوني أحمد خلود

فرج صادق ماهر ايهاب

النجار السيد سيدأحمد سلمى

يوسف يوسف أحمد محمد

 محمد رمزى واصف ندا

البرعي محمد علي علي الدين ضياء دعاء

ابراهيم عبدالحميد عبدالعظيم يحى هند

عليوه جباره السالم عبد هبه

اغا ابراهيم محمد ساره



 المتولى محمد على أسماء

طرفاية عبدالحميد مهدى أميرة

سالم الشحات محمد السيد اميره

عبيدي حسين العابدين زين هايدي

على محمد عاطف سمر

السيد محمد مصطفى ريهام

 السنباطى جمعه الهادى عبد وهبه ليلى

نصر السالم عبد الباسط عبد خلود

مصطفي الستار عبد جمال نيفين

جمعه غريب غريب هيام

محمود هنداوى صبحى شرين

سحلول عبدالفتاح حمدى دعاء

 حسن حسن حسن منال

ابوالخير عبدالعزيز عصام منار

المنجي عبد بدير الهادي عبد ريهام

حسن زكريا بسيوني أسماء

 محمد محمد السيد نهال

عبدالفتاح طلبه صبري هناء

الماريه قدري شاهد ايه

النبي عبد عبدالعزيز العراقي مروة

الهتيمي مصطفي نجيب محمد ايمان

عبدهللا المحمودي وليدشحاته

مرجان عبدالمجيد ابراهيم محمد

 محمد على الرحيم عبد رضا

عبدالمقصود عبدالظاهر محسن إيمان

محمد السيد عوض حازم

العسيلي محمود المقصود عبد محمد

حجاج السيد رمزى سلمى

عشري السيد محمد عبدالهادي ايه

دويدار المقصود عبد الوهاب عبد مها

 زيدان عبدالعزيز مجدي عبدالعزيز

 العباسي كامل فهمي احمد

الشرقاوى غاذى السيد سمر

السالم عبد على اللطيف عبد السيد

بدوى محمود محمد حلمى مصطفى أميرة

 الهوارى محمد عوض لطفى عالء



محمد عبدالمجيد صالح حنان

علي محمد الفتوح أبو بدير منى

عبدالرؤف محمد محمد أمين نشوى

 مسعود محمد هاشم إسالم

علي ذكي احمد عبدهللا

القصاص إبراهيم محمد حسام

البرهامى أحمد الهادي عبد الرحمن عبد مها

العشري عبدالحليم إسماعيل حسناء

 عطوة علي السيد أحمد

 ليمونه قطب شحاته محمد

 العنين ابو احمد العزيز عبد اسماء

 حسن صادق صالح هيثم

 عمارة عيد الفتاح عبد محمود

السالم عبد على مجدى مى

حسن عبدالرحمن حمدي محمد

المقصود عبد غازى بسيونى شيماء

عاصى ابو مصطفى مصطفى هبه

الحداد محمد كامل ابراهيم نورا

االمديد بتمي اليابانية المصرية المدرسة

حسن محمود محمود زكريا هللا منة

المتولي صادق ابراهيم عبير

مصطفي محمود مصطفي محمود

 ابراهيم محمد محمد احمد

العظيم عبد حافظ ياسين إيمان

عبدالعال عوف طلحه لبني

 إبراهيم السيد سعد السيد

 المتولي عطيه متولي والء

فرج محمد مصطفى محمود منى

مجاهد محمد الدين سراج آالء

المعطي عبد احمد عبدالمعطي حنان



السيد رمضان رأفت سالى

رمضان رأفت سحر

المتولي الحميد عبد محمد أسماء

علي سويلم اسماعيل زينب

 الغنيمي علي حسن محمد

 الدقن الحليم عبد نبيل هبه

ابراهيم احمد احمد مى

محمود محموداسماعيل ايمان

 ابراهيم رفاعى احمد وائل

منصور المعاطي أبو حسام دعاء

 محمد احمد سامي احمد

 عبدالرحمن عبدالمحسن محمد عبدالمحسن

ابراهيم السيد عادل نهال

العظيم عبد الهادى عبد رمضان هبه

عطاهللا ذكى حلمى فيفيان

 عبدهللا عبدالنبي فهمي سهام

أحمد أحمد محمد مرفت

حليمه الدسوقي عادل نجوان

 عبدالرحمن عبدالمحسن محمد ناجى

محمد محمد احمد الشيماء

 سلو المتولي عوض الهام

 محمد جالل الدين كمال بسمه 

ميخائيل سعد حبيب جكلين

 محمد المتولى رمضان امانى

عطاهللا ذكى حلمى مارينا

الدليل المجيد عبد محمد اسالم

السالم عبد الحليم عبد السباعي شيماء

البدري أنور محمد أنور

على محمد على حنان

توفيق محمد يسري االء

احمد سيد الحميد عبد محمود وفاء

 محمد عبدالجليل صابر محمد



العدل رجب السعيد دعاء

السيد عبدالحميد موسى هند

مرعي محمد جمعة رانيا

حجاب السيد ابراهيم ريهام

زيدان ابراهيم محمد سمير سلمي

عبدالواحد فتحي عبدالحكيم شرين

السكري محمد مصطفي إيناس

 مصطفي محمد السيد آيه

ابراهبم محمد رفعت اسماء

السالم عبد علي السيد إلهام

عبدهللا طلعت محمد بسمه

السباعي محمود حسن كريمة

 محمود كمال جمال أسماء

سعيد الحي عبد خليل رضا

الباتعى احمد محمود مى

البيلى السيد عبدهللا اميمه

 محمد الحسينى منتصر أمانى

 ابراهيم حامد عوض مي

 الخلوى حسن السيد محمود إسراء

محمد صادق حمدى والء

عطا السيد السيد وائل

حسن محمد الفتاح عبد اماني

 الصعيدي السيد محمد محمد

 الشحات طلبه شوقى هند

 محمد شبانة السيد إبراهيم

عبدالوهاب عبدالمجيد  احمد صالح

عبده سالم ابو عبده شيماء

العزب عوض عوض الفتاح عبد طارق

محمود زغلول محمود خالد

عثمان مصطفى حامد منى

عوض محمد عوض سمر

العجمى عبدالمعطى عبدالعزيز باهلل المعتصم كريمه

حسن محمود زكريا هللا هبة

جاد طه فتحي محمد

عالم احمد ذوالفقار محمد



العربى مصطفى إبراهيم محمد آية

جرجس حماية منير مارسيل

 عبدالرحمن إبراهيم ممدوح تسنيم

المجيد عبد عبدالجواد زكريا رنا

حمزة محمد أحمد معتز

صالح محمود ابراهيم ايمان

ابوالنجا عطيه الشحات بسمه

الشرقاوي محمد محمد النبي عبد أموره

احمد عبداللطيف حمدي شيماء

محمود الرحمن عبد مصطفى أمنية

فارس هارون أحمد محمد

عوض محمد حامد الواحد عبد محمد

إبراهيم مسعد محمد مسعد

يوسف علي السيد إبراهيم محمد شيماء

 ربيع محمد محمد محمد نهال

محمد السيد سامى ساره

 محمد حامد حمدي محمد

عبدالجواد حسن حسين مياده

توفيق عبدالعظيم ثروت أسماء

محمد علي سيداحمد منال

 ابراهيم محمد حلمي اسماعيل ريهام

محمد على يونس محمد

الشرقاوي عبده محمد احمد نعمه

علي المتولي محمد أحمد

 احمد فاضل النبوي نورا

الحايس علي إبراهيم المعطي عبد رجب هيا

عزالدين محمود عزالدين مروة

 رجب ابراهيم عزت يسر

زين موسى حامد فرج مني

  اكتوبر بحدائق اليابانية المصرية المدرسة

خالد محمد كامل خالد

الفتاح عبد حسن الفتاح عبد مصطفى



محمود جوده محمود باسنت

 فضل محمد السيد محمد

الشبلي احمد فراج آيات

حسين العزيز عبد حسن هللا هبة

محمد امين كامل زينب

ابراهيم علي مدحت صفية

ابوالوفا العزيز عبد محمد العزيز عبد

جاد عبدهللا لطفي نهي

عواد سليمان عواد مروه

 العيسوي شعبان شعبان هبة

الغفار عبد فهمى المنعم عبد سارة

ابراهيم محمود حمدي اسماء

محمد ابراهيم السيد محمد

أحمد محمد فالح فاطمة

الدايم عبد على الرحمن عبد شيماء

بحيري ابراهيم احمد سيد عزت الزهراء فاطمه

 روميه صالح احمد بسنت

 علي محمد الحسيني ابراهيم هناء

محمد امين حسين توفيق ياسمين

فرنسيس فرج عبدالمسيح انجى

 محمد حسن حسين محمد

محمد عبدالكريم حمدان أمانى

بطرس الشهيد عبد الكريم جاد هبة

ابراهيم أحمد حمدى ابتسام

عبدهللا احمد خالد محمد

محمد ابوالعال محمود أحمد

إبراهيم الهادي عبد جمال أميمة

على وهبه محمد شيماء

عثمان إبراهيم خليل سارة

 عفيفي عبدهللا سعد إيمان

على ابداهيم محمد فاطمة

نسيم راضي فوزي مريانا

 السيد أحمد مدحت تامر

ابراهيم احمد محمد احمد



حارس احمد عمران عبدالناصر مى

سالمان الحافظ عبد االخر عبد عالء

أبوعمر السيد وحيد سمر

السباعي محمد محمود علياء

 سيد محمد جمال ياسمين

فرج محمود بركات أحمد

بندارى نصر احمد دعاء

حسن كمال مصطفى رمزى سارة

العز أبو محمد أنور إسالم

 ابراهيم احمد العزيز عبد جمال ندى

 عثمان ابراهيم خليل الزهراء فاطمة

بدران امين عبدالحكيم اسراء

سالم ااسيد كمال ايناس

الرحمن عبد خليل عادل إيمان

صادق حلمى محمد عادل هدير

وهبه مكرم فخري جرجس

الراعى صالحه محمد السيد محمد منى

 محمد السيد محمد هللا منة

فرحات أحمد سعيد منال

ابراهيم زايد عبدهللا محمد

فوده ابراهيم ايهاب شروق

الظاهر عد سيد ناجي إبراهيم هاله

محمد عباس محمد أسامة

  عيسي بحوش اليابانية المصرية المدرسة

علي مصطف الرازق عبد خلف ايمان

 صالح أنور صالح إسالم

الفيشاوي محمد محمد والء

عشيبة على محمد احمد

عيسي حسين احمد كريم

 السخاوى حسن محمد الفضل ابو بسمة

عطيه ابراهيم على سالم اسماء

 علوانى منشاوى هنداوى فاطمه

محمد العاطى عبد محمد عبير



 محمد عبدالرازق عبدالواحد الهامى

الغنى عبد على فتحى محمود

المغربى راغب ايوب احمد

طه محمد ماجد هبه

عتمان محمد رجب محمد سونيا

 يوسف الصافي جابر الصافي

 قاسم عادل محمد مصطفى

الجليل عبد الفتوح ابو المعطى عبد سارة

عامر اسماعيل محمد يارا

بشارة عبدالحميد سيد محمد

 عبدالتواب محمود حنفي محمود

 المعبود عبد سعد العزيز عبد حمادة

سعدة ابو بسيوني اللطيف عبد شيماء

بشارة عبدالحميد سيد عبدالحميد

سبعة أبو محمود محمد نورهان

الفقي عوض ابراهيم سمير اسراء

عيسي عوض سامي أميرة

 عمار رضوان محمود الرؤوف عبد أسماء

الغرباوى على محمد مروة

النحراوي هللا فتح يسري هللا فتح

 ربه عبد العظيم عبد المحسن عبد هبه

المرازقي عبدالحكيم رمضان ايمان

الذهبي بركات عبدالحفيظ حسناء

المعين عبد رمضان محمد مريم

الحاجرى المجيد عبد كامل الحكيم عبد ريهام

 الواحد عبد نصر صالح ايمان

اللقاني زكي محمد ناصر محمد آية

سلطان فؤادمحمدعبدالعال أمانى

ابوسالم شحاته سعد بسمة

الزعويلي علي فايد إبتسام

البالكوسي محمد عاطف علياء

خليفة فرج علي رشا

الديب ابراهيم  أحمد عبدهللا اميره

الخنيزي احمد صالح نسرين



  العرب بحى اليابانية المصرية المدرسة

الرفاعى الدسوقى ابراهيم مدحت عمار

الجديدي احمد محمد العربي دينا

داود الفتاح عبد كمال اسماء

احمد ابراهيم ممدوح اميرة

 النبي عبد الوهاب عبد على ايمان

ابراهيم الغفار عبد الغني عبد سعاد

برغوت محمود كرم السيد محمد

احمد محمد حميد احمد

حبيب فخرى فؤاد ايناس

غنيم محمد ابراهيم هند

غالي حسن محمود حسن رضوه

السيد محمد محمد روؤف اية

شهدة محمد جمال نوران

 عبدالرحمن احمد مصطفى ميادة

 رزق رجب جمال بسمة

سليم محمد رشاد عبده الشيماء

ابراهيم فراج العربي السيد محمد

عطيوه حسين ابراهيم أميرة

المر كامل علي محمد

 محمود محمد محمود عبدالرحمن

الهادي عبد المجيد عبد فوزي وسيم

احمد مصطفى احمد روميسة

غنام عبده عبده محمد

القشاوي محمد محمد غدير

 نويصر حسن مصطفي نورهان

احمد محمدين حمادى غريب ميادة

المرحومي محمد مجدى اسماء

حجازي كامل ابراهيم إسراء

الفيومي عبده السيد عبده سلمى

ع ت م ع



جالل الرحيم عبد محمد عاطف محمد مني

دياب فهمي حسام شروق

عطيوة حسين ابراهيم ياسمين

السخرى طه طه محمد دعاء

الشريف محمود رضا مياده

نوفل زكى حسين إيمان

حسن عرابي حامد السيد أسماء

مرعي راغب رضا سامح

الجبالي محمد فوزي سادات هللا هبه

عبدالجواد محمد المنعم عبد محمد ايناس

احمد سيد شحات محمد دعاء

 متولي الرحمن عبد احمد مجدي هدير

عمر أبو محمد رشاد لينا

سليمان محمد السيد اسماء

 عيد ابو السيد محمود رشا

حمودة مصطفى السيد هناء

الخليفه علي الرحمن عبد علي حسان مروه

عبدالاله السمان محمد أيه

 السيد حسن رمزي نهال

الشربيني محمد محمد محمد منار

 مصطفى مختار حمدى ندى

 السيد محمد المجيد عبد منار

 علي فرج حسن جمال هدير

عوض أحمد أحمد آيه

ريحان ماجد هشام مريهان

حواتر محمود حسن أحمد

رمضان السيد محمد أمل

  العقاد بحي اليابانية المصرية المدرسة

محمد عامر حيدر ناهد

 على ابراهيم على مصطفى

عبدالجواد إبراهيم بدر ايمان

إبراهيم خوجلي علي عصمت إيمان



سليم امين شعبان سمية

إسماعيل ابوالمجد رفاعى طه

مرقس غرغورى زكريا مادونا

الشين سعيد أحمد الشيماء

محمد حسن ابوالقاسم محمد

محمود العزيز عبد رضوان مروة

محمد أحمد الدين صالح شيماءمحمد

 محمد المتعال عبد فخري عزة

حسن مرسي محمد حسين

محمد حنفى عنتر سمر

حامد الحميد عبد مرسي شيماء

 إبراهيم شاكر مدحت مادونا

 العادلي حبيب يوسف منير شيماء

طه محمود  سعيد شيماء

عوض رضوان رضوان شيماء 

محمود نجيب محمد هيام

 الشين سعيد أحمد الحسن

حسين العليم عبد محمد أحمد

 الشحات محمد العاطي عبد عادل

 ابراهيم ابراهيم طه عزة

محمود ابراهيم محمد الشيماء

عثمان سعد عامر أحمد

هميمي المنعم عبد منتصر محمد ياسمين

 عبيد سلواني عوض سؤدد

محمد عبدالمجيد محمد عبدالمجيد

سيد سابا شحات مارين

 يوسف محمد يوسف أمل

كامل كمال نادي انطون

 الرحمن عبد حنفى محمود هايدى

احمد إمام محمد نسرين

 محمود محمد احمد زينب

ابراهيم عبدهللا محمود اسماء

على عبدالحميد صبرى غاده

احمد محمد عبدالقادر احمد

فضل النعيم عبد رفعت محمد صدام



محمد احمد الرشيد عبد عبير

 محمد محمد عنتر عال

علي محمد شاذلي محمد

شلك مختار عبدالشكور حمدى مروه

محارب نخلة نشأت نيفين

 علي الستار عبد عاصم هدي

شنوده حبشي مكرم شيرين

طه احمد محمود صفاء

 متولى عباس مصطفى لميس

حسن عبيد فاروق عبدالرحيم

 نخلة بطرس جرجس سلفانا

  الجديدة بدمياط اليابانية المصرية المدرسة

مقلد السيد حمدان رويدا

الريس محمود محمد غادة

 كامل عبدالحميد أحمد عبدالحميد

 اللطيف عبد حسن حسن ايمان

 الحليلى عوض محمد ميرفانا

علي عطية كمال مروة

العجيري محمد أحمد سماء

عوض عوض فكري نجالء

أبوعرب توفيق عبدالمنعم أميرة

عياد رمضان إبراهيم ياسمين

الوهاب عبد احمد على نسمه

متولى على عادل سمر

خليل محرم عرفات مني

 عطعوط مصطفى السيد ايه

البساطي هللا عبد الستار عبد هبه

نجا الفتاح عبد محمد مجدي محمد

بحبح السعيد محمود محمود اسماء

ابوشومر المعطى عبد هللا عبد ريهام

 الروس سعد محمود منى

الشهيد عبد رزق ميخائيل عاطف امل

الشاوى رشاد محمد أشرف امال



مقلد السيد حمدان رامي

اللطيف عبد زكريا نهي

سالمة محمد العزيز عبد عالء سامية

طافح حسن محمد نورهان

احمد محمد سرور نورهان

البواب الشربينى خالد منى

عيسى محمود محمود أسماء

الفيومي زكريا زكريا سارة

الشاذلى مصطفى صفوت دنيا

علي محمد بالل ايمان

بركات منصور طاهر غادة

األطروش عبده الغنى عبد هناء

عثمان السيد رحمةمحمود

النجار فرج السالم عبد حسن لينا

معيط محمود محمد مى

 الرشيدى محمود أحمد شيرين

االسطي صادق محمد محمود ايناس

خليل جابر فؤاد هبه

 البنا محمد إبراهيم إبراهيم آمنه

سليمان أحمد رضا داليا

صميدة مسعد محمد دينا

الشبراوي إسماعيل حلمي أحمد إيمان

الهوارى محمد محمد أسماء

حسن حامد جمال منى

  بسمنود اليابانية المصرية المدرسة

مدين عبدالرحمن محمد عمرو

الزهيري فرج السعيد مياده

 فودة الخالق عبد محمد فاطمة

عبدالسالم عبدالرحمن عبدالنبي أماني

الخولي سليمان الدسوقي دعاء

عثمان محمد السيد جوده شيماء



عامر محمد سيداحمد مها

البي عبدالحميد محمد مروة

عيد علي ابراهيم دينا

الويشي محمد السيد شيماء

الجاويش الغفور عبد محمد أحمد

طين سال المرغني حاتم محمد

الدبشه الوهاب عبد محمد دينا

الصعيدى مرسى مرسى سماح

العنترى أحمد فتحى شيماء

 محمد محمد عبدهللا ياسمين

الطبال حموده عبدالحميد فرندا

حسين ابو فاروق محمد بسمه

درويش رجب جمال منى

حسن القادر عبد ضياء نرمين

الشامى محمد مصطفى همت

دهب محمد احمد مروة

 محمد حامد صبحي سمر

النبراوي السيد عطيه ايمان

مصطفي رشدي حسين توفيق محمد

جبل عبدالوهاب محمد محمد

بصار شحاته المجيد عبد سامح

رجب محمد ربه عبد السيد

الغنيمي فريد كامل علي

 عطاهللا عبدالخالق عاطف عبدالخالق

 شحاتة ابو فتحى فتحى ياسمين

البصراتى عبدالحميد عبدالحميد عال

مبروك هللا عبد حمدي رشا

 ديبان الخالق عبد عاطف ياسمين

 الشويمي حسن السيد وليد

سالم احمد عبدالسالم فيفى

السجاعي محروس أسامه محمد ندي

أيوب شمردن إبراهيم محمد

  الكوم بشبين اليابانية المصرية المدرسة



المنياوى عبدالمنعم  عبدالرؤف بسمه

 عراقي سمير محمد منال

محمود فرج محمد عند

احمد السيد صالح منار

صليب صابر مريس انجى

الدمرداش طه جمال رامي

على حسن سامى هناء

 محمد أحمد سعيد عادل

سليم على محمد الهام

 مقلد محمد علي محمد

 البغدادى السيد جالل هاجر

السيد سعيد السيد حسناء

شلبي ابراهيم اسامه اسراء

مطير عبدهللا شعبان هيام

عبدالهادي محمد صابر سهر

خطاب محمود شريف عبدالرحمن

ناصف العزيز عبد المنعم عبد  شيماء

عالم مصطفى مدحت السيد مصطفى

عبدالهادي محمد صابر سهر

حوه أبو العزيز عبد محمد هشام شيماء

الدين شهاب محمد حسينى اسماء

المليح الستار عبد ابراهيم مي

كسبر عبدالهادي احمد هادية

إسماعيل مصطفى أحمد مصطفى

المالح السيد أحمد فاطمة

العسلوتي نبوي الدين عالء عبير

الحسينى محمد عبدالعزيز لبنى

 السحيمى شحاتة صالح منى

رزق الدين نصر جالل اميرة

 األقرع سعيد محمد ابتسام

فوده محمد محمد بشير

الهادي عبد شرف حمدي حازم

ابراهيم شهوان عبدالناصر امجد

النجار سيداحمد حسين رحاب 



الجوهري عبدالحميد صالح احمد

الجمسى حامد محمود مصطفى

منصور ابراهيم رجب احمد

الغزالى أحمد سيد الحسينى عماد

الديب يسن كمال شاكر محمد عمرو

قشور جابر ابراهيم ريهام

سمرى الواحد عبد كمال لمياء

الشيخ سالمه محمد سالمه وليد

الغرباوي محمد احمد مي

الصعيدى أحمد عبدهللا ليلى

خوخة علي محمد دعاء

البسيوني صالح رمضان محمد

 الشقنقيري مصطفى بهجت محمد نهي

 الخولى على سمير أحمد

عبادي مجلي فتحي أسماء

ابراهيم عزيز محب يوسف

  بطنطا اليابانية المصرية المدرسة

 احمد عبدالحميد حسن باهر

حماده محمد سعيد إبراهيم

البدوي احمد محمد سعد عبدهللا فاطمة

عيد مرسي أحمد الحسينى إسراء

رامون ابو محمد محمد وائل

 سالمة شبل سمير احمد

احمد المنصف عبد محمد شادي

بركات الحميد عبد الواحد عبد والء

شحاتة مصطفى محمد نوران

ابراهيم محمد احمد محمد يسرا

محمود حسنين الحميد عبد عزه

 محمد احمد الدين عماد ليلى

 حامد عبدهللا محمد إسراء

خاطر اسماعيل محمد  ندي

أبوالهوى أحمد علي محمد



 علي السيد محمد مها

 االحوق زكى سمير محاسن

النحراوى أحمد إبراهيم ساره

عبدالجواد براهيم إ براهيم إ زينب

ابراهيم عبدالفتاح سمير امانى

درويش شلبي ابراهيم محمد

صادق حلمي ميخائيل سامي ماريام

العاصى بيومى الدين كمال دينا

محمد حسين احمد فاطمة

السيد على رمضان رشا

الغريب ابراهيم رجب سارة 

عباده الفتح ابو اسامه محمد

صباح يحى عادل أحمد

السعداوي العنين أبو عاصم هللا عبد

 الترامسي علي الصمد عبد اسماء

النجار يوسف مسعد نرمين

 عمار احمد السيد أمنية

ابراهيم محمود عادل سالي

الغنيمي عبدالصادق المنشاوي ياسمين

مسيحه عزمى مسيحه ماجى

مسيحة جرجس نبيل فيبي

باشا الغني عبد محمد مني

 مرامراد السيد ربيع احمد

المحالوى ابراهيم فتحى أحمد

محمود عبدهللا الحسيني ساره

السيد سعد حلمي هبة

 سيدهم رزق اشرف مارينا

الدسوقى إبراهيم محمد إبراهيم

العجورى عبدالقادر شعبان محمد

التونى على عبدالفتاح محمد نيفين

بطهطا اليابانية المصرية المدرسة

 محمد ثابت محمد مصطفى

أحمد ابراهيم أحمد محمود



بخيت نصيف كنى مارلين

حماد حسن عصمت

احمد محمد العال عبد محمد مني

منسي توفيق يعقوب ناديه

عبدالواحدمحمدعبدالاله ايه

الفتاح عبد محمد المحسن عبد مرفت

سامى نخله خلف مريم

ادريس ناجي محمود منى

محمود أنور حسن محمد

على عبدالفتاح محمود على

 عمر علي حسن هيام

 عبدالاله عبدهللا ابوالفضل سناء

 السيد عبده رمضان شيماء

حسن محمد الفتاح عبد تناظر

نصرهللا شنوده فوزى توماس

دميان فهمي يونان عماد

 عبدالنبى محمود حسين محمد

عازر اديب نظمى اكرامى

ابوكالم غالي صبري ساهر

منصور عباس محمد احمد

احمد القاسم ابو الكريم عبد رانيا

محمد على فاضل سلمى

محمود محمد حسن احمد

حسين مرسى محمود كارم

فراج أحمد القاضي

محمد مرسي محمد الزهراء

على مختار محمد سارة

نوير مصطفى الحفيظ عبد الزهراء فاطمة

 احمد علي محمد تيسير

الليل ابو انور يحيى نورهان

بطرس القس حنا ميالد مدحت

عطيه بشاي نبيه انطنيوس

دميان فهمي وليم وديد

حكيم عياد وصفي كرستين



دميان فهمي وليم وجدي

 محمد محمد معاز عفاف

احمد محمد ضياء احمد اسراء

احمد محمود السيد اميمة

نوير مصطفى الحفيظ عبد نهى

قبيصي محمد احمد اسراء

 محمد السيد محمد هند

مصطفى حسن حمدى روان

الحافظ عبد محمد رفعت االء

 حسن رمضان سعد اسماء

عباس توفيق ناصر هبه

 يوسف معوض مالك دميانة

ضرار محمود عبداللطيف مهجه

احمد الاله عبد النعيم عبد نور

السيد احمد محمد نسمه

يونس احمد محمد احمد ناصر

جرس اسكندر ميشيل منى

دميان ذكي نصحي يوستينه

عازر شوقى ناصر ماريان

دانيال انور مجدي ريم

غطاس مسعود اميل ليليان

 محمد انور احمدالمنير محمد

محمد السيد علي اسالم

 علي محمود احمد هشام

محمد محمود السيد مصطفى

العال عبد الحميد عبد محمد حاتم

على السيد محمد أحمد

حسين محمد الكريم عبد مؤمن

 محمد عبداللطيف محمد احمد

 علي احمد محمد احمد

احمد محمد مصطفى نشوى

احمد محمود ناصر سالمه

حامد رمضان فتحى إسراء

 احمد عبدالحميد محمد اسماء



 ناروز شارابين نصرهللا مارينا

خليله فخرى زكريا مينا

قديس تامر جمال ابتسام

هيكل محمد على ياسمين

محمد على عبده وردشان

حسان حسين فهمي أسماء

حسين السيد محمود فاطمه

العال عبد الحفيظ عبد جمال ريهام

 حموده العال عبد جالل شيماء

عطا جابر فتحي عواطف

قشمر مهنى صدقى هند

محمد الحسن ابو عيد ايمان

حسين موسى على احمد ريهام

النصر ابو اسماعيل حسن ريم

 محمود طه محمد أسماء

خالد صبره خالد منال

 السيد عبد اسحق رمزى سهير

بباوي عشم عادل مريم

 سالم السيد حسن بهيه

محمود الرحمن عبد رجب انتصار

ابراهيم فرغلى ابراهيم اسراء

ادريس ناجى محمود امانى   

بسطا شاكر صدقى مارينا

يوسف السيد يوسف نشوى

رفاعي عبدالعال احمد محمد

خليل وهيب محروص باسم

السيد نجيب السيد هللا منة

 عبدالرحمن محمود عبدالرحمن محمد

بحيت عبده ربيع عمرو

 موسي محمود حسن حسنه

عباد محمد عمر ابتسام

احمد حامد السيد محمد

جادهللا  فرغلي حسن داليا

محمد خلف نصر هيام



علي محمود السيد صفاء

احمد الروؤف عبد محمد رشا

 عوض فؤاد ناجى ايفت

أبوضيف محمد نبيل آيه

 العال عبد عبدالرسول عبدالنبي محمود

قاسم أحمد محمد الحكيم عبد إسراء

علي محمد علي محمد

مساك زكي عادل باسم

جادهللا فرغلي حسن ايمان 

اسطفانوس كنزي مجدي دينا

عزوز محمدين الفتاح عبد ايمان

قلدس نبيه صفوت نرمين 

حافظ محمد الدين بهاء ريهام 

عبدهللا خلف قدري زينار

 محمد عبدالرحمن فيض مروة

اسماعيل األصمعى محمود على

عبدالحليم أبوزيد علي عبدالواحد

عثمان حسن عثمان حسن

الغني عبد كامل الرؤف عبد كمال

هاشم زكي يسري غادة

ضرار الاله عبد محمد الدين ضياء

 عبدالمجيد أحمد محمد طارق

عمران عيد شحاته صفاء

رضوان احمد جالل الحسن

زايد محمد حامد محمد مرفت

علي أحمد محمود حسن

عبدالمجيد خالف عباس أسامة

زيد أبو السيد مهدي محمد

ابوالحسن مصطفى محمود ايمان

أحمد بركات خلف سلمي

محمد الرحيم عبد شعبان امل

شحاتة محمود الدين صالح محمد

السيد أحمد حسنى آيات

 منسى توفيق يعقوب نرمين

محمد احمد عبدالعال بسمه



حفني الدين عالء محمد اميره

 عبدالعال عبدالحفيظ صالح صفيناز

محمد دسوقي عثمان هناء

الحليم عبد قاعود ابراهيم داليا

 الوهاب عبد على محمد هاله

احمد حسن منير غادة

ابراهيم سالم احمد شعبان فاتن

محمد محمود الحمد ابو مروه

 عبدالحافظ على مصطفى محمد

شحاته ابراهيم اسحق  شادى

  بطورسيناء اليابانية المصرية المدرسة

احمد السيد سامى سوزان

 النحاس هللا فتح السيد مصطفي مي

زهرة محمد الرسول عبد محمد مي

 احمد عباده محمد منال  

ابراهيم الصادق محمد سامح ساره

ابراهيم الشحات عبداللطيف اسراء

وهبه يوسف إميل كيرلس

علي محمد السيد محمد

خليل محمد الحميد عبد أمل

يونس محمد جابر السيد إنجي

داود ججرس سيفين مارينا

السيد محمد السيد ايمن

محمد السيد جوده محمد

 كمال مصطفي مختار نورهان

 محمد محمد الدين عز احمد

هللا حسب سعد الناصر عبد اسراء

 ناجي علي عبدهللا محمد ماجده

السيد تلسحات عماد الشيماء

احمد الدسوقي إبراهيم بسمه



العجواني طلبه رمضان نجوي

عبدالعزيز عباس عبدالنبي سالم

الهادي سالم عبدالعزيز سالم ياسمين

سوسف اسماعيل شعبان شيماء

 العال أبو العال أبو فوزى جابر

ابراهيم علي محمد احمد

عالم فتحى محمد امل

موسى محمد مجدي حنان

 رمضان العزيز عبد مصطفي ايات

جعفر علي العزيز عبد والء

ابراهيم خضر ايراهيم هيام

محمد تمام محمد عبير

 الخالق عبد محمد محمود مي

السيد أمين حسني إيمان

عبدالفتاح السيد محمد هند

حميد حسين عبدالفتاح ياسمين

شعالن سيداحمد حمدى أمل

 بولس نصيف شارل مريم

احمد محمد كمال عبير

محمد سليمان حسن دينا

ابراهيم محمد ابراهيم وفاء

عبدهللا حمدهللا حلمي مروة

 احمد محمد حمدان هبه

محمد عبدالمنعم أسامة منار

غبلاير عبده سمير ماري

محمد حسين محفوظ الهدي نور

محمود بشرى محمد محمود

خليل محمد عبدالحليم عبدالرحمن

مبارك محمود الفتاح عبد أسماء

الشحات الحسانين حامد ايناس

عبدالمعطى محمد بسيونى احمد

موسى مصيلحى مجدى آية

أحمد إسماعيل ابراهيم نجوي

عمران احمد محمد سارة



الشودافى محمد السيد منى

مهدي احمد اشرف آيه

 حسنين خضر عبدهللا اسماء

ابراهيم محمود إبراهيم سامية

جندى جبره يوسف مارينا

محمد جعفر إبراهيم رحمة

على حامد الدسوقى فاطمة

  بفيصل اليابانية المصرية المدرسة

فاخورى ميالد نبيل مينا

جابر هللا عبدهللا أحمد محمد

 حسين عبدهللا شحته إيمان

 مــوســي الــعــزيــز عــبــد الــقــادر عــبــد كــريــم

الدرشاوي محمد ممدوح مها

 عبدهللا طاهر محمد رحاب

مطاوع محمود السيد أسماء

محمد محمود الستار عبد هللا عبد وفاء

عامر مأمون غزالي ممدوح فايزه

محمد السيد محمد فيروز

حماظ المقصود عبد غريب اسماء

سالم الغني عبد محمد ياسمين

السمان حماد شحات مروة 

 ابراهيم عيسى سامي هبه

أحمد إبراهيم أحمد مني

 على صابر حمدى اسراء

 ابراهيم سيد حسن والء

العليم عبد فهمى محمد الدين عماد محمد

أيوب مجلى السيد منى

 شلبى محمد متولى العزيز عبد آيه

قنديل سليم الحميد عبد عكاشة صفاء

 حسين محمد حسين رانا



رمضان علي محمد اسماء

حافظ عبدالرحمن ابراهيم سيده

صالح السيد سماحه بتول

عبدهللا ابراهيم محمد آيه

موسي حنين جرجس حنين مرثا

 أحمد محمد أحمد إسماعيل

بدري محمد حساني شيماء

أحمد بخيت أحمد ياسمين

عبده جرجس رأفت ماريانا

 محمد صالح أحمد مرام

إسماعيل محمد محمد سارة

 الشناوي السيد ابراهيم محمود أميرة

احمد يوسف شحات مصطفى

محمد السيد سمير محمد

 محمد عيسي شاذلي رشا

اسماعيل الباسط عبد محمد رجاء

النجار أحمد محمد أحمد رضا

عزازي عيسى حلمي فاطمة

موسى فهمى ابراهيم اميره

مدني محمد يوسف فاطمه

أحمد محمد أحمد آمال

الرحمن عبد العزيز عبد محمد مي

العال عبد سرحان المعطي عبد ايمان

اللطيف عبد محمود أحمد محمد

القادر عبد محمد محمد مروة

  بقويسنا اليابانية المصرية المدرسة

الياس عوض مجدى نرمين

موسي على ابراهيم سعيد سهر

الدين نور محمد السيد الستار عبد دينا

ابراهيم احمد عادل عبدالعظيم

منسي احمد السيد بيومي رنا

زكى عباس زكى اسراء



أحمد حسين حلمي بسيوني

 الحضري محروس السيد رشدية

العليمي عبدالمنعم رشدي حسناء

زمزم محمد السيد مروة

 بدر القادر عبد محمود محمد

السيد شفيق عاطى بسمه

جوهر محمد حمدي والء

دياب شعبان رأفت رحاب

السكرى زكريا يحيى ايناس

بكر الهادى محمد شكرى امنيه

عبدالواحد محمد عبدهللا مروه

محمد السيد فؤاد تهانى

الحداد فتحي محمد صابر

الهنانى محمد العنانى مراد

على النادى على ياسمين

يوسف عبدالحميد عبدالعزيز محمد اسماء

العزيز عبد محمد حسني ميار

عفيفى محمد حسين فوزى أحمد كرمان

ابراهيم محمد عبدهللا نسرين

شندي سليمان طلعت محمد هاله

هندي عبدالخالق صابر هند

حبيب صبحي كريستينا

 ريان السيد عبدالقادر كريم

متولى إبراهيم الشحات سلوى

صقر أحمد مصيلحى عبدالتواب سحر

مصيلحى رزق المنصف عبد سلوى

 السيد الرسول عبد الرسول عبد مصطفى

 مصلحي محمد صالح رانيا

 محمد سليمان محمد ياسمين

شعالن عبدالسالم فرج وسام

على سعد نجيب محمد هدى

سالم عبدالعزيز عبدالغفار إيمان

 مرسي على محمد سماح



سالمة الحق جاد عبدالرحمن إيناس

علي محمد السميع عبد دعاء

ابراهيم محمد صبرى رشا

خليفه عبدالموجود اسماءمصطفي

مشعل السيد عبدالرزاق حسن اسالم

يوسف هللا جاب فارس مريم

محمود السيد خالد اسماء

سليمان  الحفيظ عبد سليمان نورا

زقزوق عبدالجواد محمد حسيني ياسمين

محمود محمد بيومي عبدهللا محمد

 محمد المؤمن عبد محمد باسم

 محمد رياض الناصر عبد محمد

على محمد الدين محيى فكري ايمان

الجزار على أحمد أسماء

عقل فوزى السيد سحر

قنديل المجيد عبد محروس إيمان

محمد محمد عبدالحميد دينا

جعفر محمد محمد صفاء

مرسي محمد مصطفى سارة

متولى محمد امام السيد اسماء

ابوعلي محمد عادل ايه

الحميد عبد الدين كمال حمدى هبه

أحمد لطفي علي وفاء

 البحيرى أنور صالح رانا 

شعله جادهللا موسي ريهام

سيداحمد ابراهيم محمد طروب

هيكل عبدهللا حمدي امل

عبدالغفار محمد صالح هدير

الخير ابو ابوسريع عبدالفتاح هند

بيومى ابراهيم جمال ابراهيم

العزب الحميد عبد الدين عماد ايمان

عبدالسالم أحمد الدسوقي إسراء

أحمد عبدالرشيد السعيد آيه

عفيفى عبدالوهاب على رباب

بكر علي صبحي مروه



الدفراوي محمود محمد باسم

عباس حسن عبدالواحد هند

حسن بدر مصطفى الدين بدر ايهاب

 مصطفي محمد عاطف سمر

االبناسي محمد ابراهيم فاطمه

البطيخ بكفر اليابانية المصرية المدرسة

 لطفى محمد مصطفى نشوى

محمد السيد خطاب سوسو

السيد الشربيني محمد محمد

احمد المعاطي ابو القادر عبد رضوي

 عيد السعيد محمد آيه

محمود شحات ابراهيم همت

شلبي محمد عبدالحميد غادة

محمود صالح محمد وليد

هاللي محمدالمتولي عبدالهادي سمر

 أبوجبل حسن سالمة أمنية

الطنطاوي حسن السعيد محمد 

 شريف ابو مصطفي عيد شرين

عامر بديع طه عايدة

 سليم صابر محمد فاطمة

الراجحي محمد محمد وسام

العطار محمد سمير رهف

عسيلي محمد رفعت رحاب

الجوادي طاهر سعد طاهر

محمد مصطفي رفعت رنا

عمر محمدين فهمي ناني

الحضرى هاشم أحمد حمدى سها

بدوي  مسعد  أحمد عال



العش محمد عصمت بسمه

محمد جاد محمود إيمان

الديوي مسعد السيد شريهان

 نعمان حسن حامد الشيماء

الدنجاوي بركات فكري رشا

النحلة محمد السيد مناهل

صبح الفتاح عبد جابر عبير

زعتر سالمة سالمة هبة

ابراهيم حسينى موسى مروه

الطحان الباز السعيد ياسمين

عويضه السعيد احمد عمرو

الجحر رزق السيد الدين جمال هاله

العباسي محمد محمود رحمه

الجوهري عبدالوهاب رأفت وفاء

منصور الغيطانى حارس رسل

الشهابي المعاطي ابو القادر عبد راندا

نبهان حسن مسلم ابراهيم

عطاهللا عبدالمجيد محمد أحمد

العشري السيد الدين نور انتصار

خليل محمود حامد فتحي محمد

  صقر بكفر اليابانية المصرية المدرسة

 سالم محمد سعيد محمد انجي

بدران محمد احمد نجوى

محمد عبدالرازق سعيد مروة

 هللا عوض عبدالعزيز عبدهللا خلود

 عطيه محمد سعيد احسان

علي عبدالرحمن عابدين محمد

محمد عبدالحميد السيد أميره

على محمد عبدالسالم فاديه

ابوعامر شعبان محمدى محمد



عبدالقادر سليمان جمال إسراء

محمود لطفي محمود آية

محمد تميمى عيد امانى

 ابراهيم عبدالحميد عبدالكريم ياسمين

 القرشي ابراهيم الحميد عبد عبده سوزان

على إبراهيم عاطف محمد أيمن

غنيمي محمد عادل امل

جادو احمد علي محمد هدير

احمد العال عبد الفتاح عبد ريهام

 السيد غنيمى السيد احمد

علي الرحمن عبد محمد فتحي آالء

ابراهيم عبدالجليل محمد سهير

الوهاب عبد احمد فتحى احمد

محمد عبدالرحمن إبراهيم ساره

حسين عثمان ابراهيم احمد

نجم ابراهيم احمد محمد هللا منة

محمد ناجي حسين ناجي اللطيف عبد هديل

أمين سعد أمين أحمد

البدرى أحمد محمد مصطفى عمر

هللا عوض دسوقي إبراهيم ماضي أحمد داليا

دياب ابراهيم محمد نورهان

 محمد محمد جمعه إسراء

سعد عبدالفتاح طارق بسمه

اإلمام الحليم عبد حسن أميرة

موسي حسين اسماعيل مها

الباز محمد عبدالعال شبل محمد الشيماء

صالح محمد جمال نهال

ميخائيل منصور عبدالنور أناسيمون

منصور عبداللطيف منصور ايمان

مصطفى الهادى محمد الشوادفى لبنى

رومان فكري محروس ماريان

كيالني العزيز عبد عبدهللا ريم

 صادق علي اسامه امينه

رومان فكري محروس سلوي



إسماعيل جوده حسن فاطمه

أحمد علي أحمد أمل

  الفيوم بمدينة اليابانية المصرية المدرسة

حسن علي سيد محمود

 محمد خليل السيد عفاف

 عثمان المحسن عبد طه ندا

عبدالخالق مصطفى روبي شيماء

 محمد مهدي محمد محمود

علي فرجاني جابر محمد وئام

الجواد عبد حسني أبوبكر مصطفى

هديب اسماعيل قرني مروة

جرجس ابراهيم لبيب مارك

دكروري سعيد سيد منى

فرج القوي عبد محمد إيمان

الواحد عبد الحليم عبد ربيع بدوى

علي عوض علي أحمد

حسن سالم فوزي فوزيه

سيد عبدالمنعم عبدالغنى عبدهللا

جرجس شحاته نسيم سارة

داهش يوسف عياد مصطفى

محمد كمال مصطفى أحمد أسماء

 ربه عبد امام عطيه إيمان

عبدالمجيد معوض عامر اميره

يوسف ابراهيم وجيه رينيه

 دسوقي  سعيد نبيه فاتن

عبدالمطلب محمد علي محمد

قطب احمد نجيب محمد سمر

ميخائيل ابراهيم سامي كرستينا

أبوزيد عبدالعليم محمد اية

تادرس عيد تادرس كارول

 برعى رجب فتحى سمر



القيسي العزيز عبد كامل مصطفي ساره

المقصود عبد العليم عبد يحيى حسناء

مرسى محمد مصطفى زينب

نعيمى عبدهللا عبدالناصر جهاد

عالق عبدالمولى أبوحامد أحمد

إبراهيم صابر شعبان محمود

 محمد عيد حسين هللا هبة

 جمعة محمد مصطفى محمد

محمد علي محمد أماني

 على عبدالتواب عبدهللا محمد

صالح حسن محمد أحمد

 محمد الظاهر عبد ثابت رشا

محمد سيد نجيب محمد سامح

صالح عبدهللا شعبان محمد

ميزار صابر التواب عبد سيد مي

حسين محمد رجب رانده

 عبدالمحسن نظير نظير الشيماء

 محمد زكي فتحي جمال الهدي نور

عبدالرحمن عبدالحليم يوسف عبير

عيد سيد عيد آية

الرحمن عبد سيد مصطفى هند

بحر ابراهيم معوض شرين

السيد خالد احمد هبه

حسنين القادر عبد سمير عزة

الرحمن عبد صادق فاروق إيمان

محمد السيد محمود مى

عبدالمجيد عبدالعظيم على علياء

 محمود موسي محمد نورهان

يواقيم جرجس عادل سالى

جابر حسن حسين شيماء

  الجديدة المنيا بمدينة اليابانية المصرية المدرسة

محمد ابوالفتوح يونس عبير

 الفتاح عبد محمد الرحيم عبد دعاء



وهبه رزق مكرم ماري

المحسن عبد الحميد عبد محمد رضوه

اسحق راضى عادل رانيا

 محمد الواحد عبد محمد على

 الرحمن عبد قناوى الحميد عبد محمود

عياد عزيز جيد مارينا

ميخائيل جرجس ميخائيل ابانوب

حسن محمد مصطفي ايه

محمد محمد صالح هيام

 سيف سعيد عبدالحفيظ مصطفى

علي شاكر محمد طه محمد

خليفه ناجى احمد محمد

 عبدالعليم محمد عبدالعليم ايمن

عبدالرحمن الحكيم عبد ممدوح محمد

 علي محمد عبدهللا علي

 حسين أنور ممدوح رانيا

 شلقامي رئيس حمدي أحمد محمود

 صبري صالح محمد آيه

 مقلد فهمي محمد الدين بهي محمد

محمد رمضان كامل االء

عرفان الدين بهي نبيل محمد سمير

يوسف علي انور رشا

حرز حليم نصرهللا ميرنا

عبدهللا سيد محمد احمد

علي علي حسن إيمان

 شحاته عطا الفضيل عبد يحيي منال

ذكي محمود خلف محمد

 على حافظ شعبان حسين

كريشة أبو درويش ناجي محمد علي الزهراء فاطمة

 محمود عثمان محمد شيماء

عبدالفتاح ذهنى عمر شيماء

العال عبد محمد خيري عالء

احمد علي محمود رضوى



عبداللطيف ليثى عبداللطيف أسماء

إبراهيم منصور سعداوى حامد

المولى جاد  فؤاد  مصطفى  سارة

خلف الحميد عبد محمد أحمد

عثمان محمد سعيد ياسمين

ابراهيم الغني عبد سيد مروة

حسن شوقي محمد الدين محيي أسماء

سنوسي سعد أحمد أماني

 محمد الحميد عبد إسماعيل هاجر

حامد توني فولي مني

محمد الرحمن عبد أحمد أسماء

محمود محمد بشير آية

أحمد العزيز عبد حمدي محمد مصطفى

عبدالرازق محمد محسن خلود

حنا توفيق سمير نوره

الغنى عبد خيرى محمد هناء

علي الرحمن عبد علي نورهان

 حنا زكريا صفوت فيبي

على عنتر الدين كمال احمد شيماء

أحمد زغلول جمال هالة

 شلقامي اسماءسالمةعثمان

حسين مصطفى جمال اسراء

مهدي أحمد فؤاد حنان

 حسن نجيب حسين عبدالمنعم

عبيد محمد عبدالنبي سالم

  سنورس بمنشأة اليابانية المصرية المدرسة

 أحمد إسماعيل محمد نهى

عبدالحفيظ محمد عبدالحفيظ لبنى

محمداحمد عبدالرحمن نهله

عبدهللا شفيق عادل ماريان

السيد أحمد سيد عبدالرحمن

 حسين محمد على حسين أسماء



محمد محمود محمد عال

خطيرى طلبة خطيرى ايمان

حافظ العزيز عبد محمد سحر

رمضان سيد خالد جهاد

انطون الياس فكتور نرمين

العال عبد احمد ممدوح رنا

جاد التواب عبد شعبان اسماء

حمدهللا علي رمضان الزهراء فاطمة

 محمد عيد رمضان محمد

عبداللطيف متولى قطب رمضان  

محمد سعداوي بدران أحمد

اندحو شحاته حسن عزة

أبوزيد محمد محمود امال

 أحمد قرنى فتحى نجالء

 الرازق عبد القوي عبد سليمان محمود

 زيدان محمد الجيد عبد منى

جاد محمد دسوقي دينا

بدوى العال عبد سيد طارق

امين فريد عادل عماد

ابراهيم ماهر جميل كرستينا

صميده محمد محمد امل

عبدالباقى محمود عبدالباقى محمد

امين ماهر انور نيفين

فايد سعد عبدالهادى هاجر

جمعه خليفة محفوظ مجدي

 ايوب حلمى نادى فيبى

 جبريل عمار محمد عائشة

امين محمد امين حميده

عثمان أحمد هاشم أحمد دعاء

  عبيد ببنى المصريةاليابانية المدرسة



 العال عبد مختار حماده مي

 الدسوقي السيد محمد هند

السيد السيد إبراهيم ياسمين

السعيد أحمد حسني إيمان

متولي احمد هللا فتح المتولي

النجا ابو عبدالفتاح كمال آية

عوض محمد رضا حازم

 الغنى عبد الغنى عبد حسين اية

مسعد محمد السيد محمد هاله

المتولي عزت صالح دينا

داود سعد معوض مينا

السعيد سعد ماجد أميرة

 بدر عبده محمد محمد ناصر رباب

عطيه الشبراوى السيد شيماء

 سالم أحمد سيد الرحمن عبد زكريا خلود

محمد السيد السيد احمد

عطية المرسي السيد محمد

عبدالموجود عبدالرزاق محمد غادة

 الفتاح عبد أحمد ابراهيم نجوى

 زغلي السيد علي ابراهيم

الديب عبدربة عطا عطيات

الخواص مصطفى سليمان مصطفى محمد مصطفى

 الدسوقى ابراهيم سمير أمل

فتوح عبدالمعز مبروك وسام

الطنطاوي الحسيني عبدالخبير نجالء

السعيد محمد السعيد منار

الحديدي شوقي محمد إيمان

عمر أحمد عبدالفتاح وجيه نرمين

 محمد عبداللطيف عاطف شيرين

 حسين السعيد سمير رضا شيماء

 عطيه الشبراوى السيد والء

 عمر محمد متولي محمود مروه

عزب حافظ محمود راندا

محمد عطيه على أمل



احمد ممدوح احمد ايمان

احمد سيد السعيد بدري اسماء

عزب حافظ محمود حنان

عبدالفتاح عبدالسالم أحمد ريهام

 الكريم عبد الخميسي السيد شوقي

اللبودي حامد محمود يمنى

حمد سعيد محمد اميره

 الرازق عبد محمود محمد إيمان

 محمد السيد أحمد حلمي نسمة

عرابي أحمد محمد حمدي بسمه

الغفور عبد المتولى رزق أمل

احمد السيد عيد سهام

محمد الحسينى محمد مى

 الرحمن عبد حسن مصباح دينا

السيد رمضان حمدي دينا

العنين أبو المهدى عبد جمعه والء

على محمود عوض إيمان

داود محمد احمد احمد محمود

زرق الكريم عبد قاسم شريف

شتا السيد السيد محمد هايدي

بدوي محمد احمد اسماعيل

 ريحان السيد رضا ساره

ابراهيم ابراهيم مصطفى مروة

 سمره حسنين إبراهيم العربي نورا

المتولى عبدالحميد عبدالسالم منى

 عناني اسماعيل محمد حسن جينا

 على السيد العزيز عبد الوصيف هالة

المتولى رضوان متولى ريهام

السيد أحمد عبدالعال ثروت الشيماء

 ابراهيم محمد السيد هدير

العراقى رضوان محمد سمير

الدين زين احمد احمد شاهنده

 سالم عبدهللا محمد ايناس



  الجديدة بالقاهرة 2 اليابانية المدرسةالمصرية

 ابراهيم هللا عبد مرزوق والء

ابراهيم ليثى سيد هدى

محمد منصور فايز هبه

محمد احمد سيد محمد هانى

محمد فهمى ابراهيم شكرى محمد ساره

يسن كمال عبدالفتاح احمد

محمد سيد سعيد امنيه

عطا الدين سعد نبيل إيناس

النشار مصطفى حسن احمد

السيد الفتاح عبد نبيل بسنت

الشيتاني حسن حامد الدين حسام

موسى ابراهيم مجدي مجدولين

 على حافظ مختار هانم

ساويرس عويضه صبحى ناديه

بدوي زكي محمد ايمان

محمد زكي مسعود محمد

محمد الرحمن عبد على شيماء

حسين الواحد عبد عادل سمر

عزازي علي رضا محمد هللا هبه

بشير محمد جابر نرمين

عباس خلف محمد أمل

مجاهد شلبي سالم سعيد محمد

 أحمد سعد فكري والء

محمد الجواد عبد مسعود نورهان

رشود راشد احمد مروه

دياب محمد الحكيم عبد عال

سليمان غازي سليمان شروق

خطاب أحمد مجدي سناء

 عثمان احمد الستار عبد الحميد عبد محمد

أبوالعال محمد محمود والء

محمد محمد الرزاق عبد مصطفى

شعبان أحمد حسنى سمير هبة

درويش عبدالفتاح سمير سمية

محمد هالل أحمد إسراء



محمد محمود سعيد محمود

جبر عزت محمد محمد

طه محمود الدين صالح أماني

اسكندر نجيب ماهر مارتينا

 اسماعيل احمد مصطفى محمد

ابوغدير محمد حسين مصطفى على

 السعداوي أحمد حسن احمد

الفتاح عبد علي حسن محمد احمد

 أحمد عبدهللا ممدوح بسام

موسى ابراهيم احمد سيد سامر

 إسماعيل عثمان عاطف محمد

احمد السيد لؤي احمد 

 محمد محمود ممدوح حسن

ابراهيم حسن مرزوق محمود

عبدهللا محمد محمود عمرو

عبدالرحمن عبدالمقصود عالءالدين عمرو

رأفت محمد هاني الدين عالء

 بيومي محمود عادل منى

أبوالغار محمود سعيد علي

احمد العزيز عبد محمد العزيز عبد

الطحان محمد مصطفى آية

 أحمد بهى بدوى السيد منى

ناشد كامل فؤاد دينا

عازر مكين صبحى الين

علي محمود سيد هاجر

محمد محمد حمدي غاده

الضوي صبحي فؤاد أحمد ياسمين

 إبراهيم السيد صالح مها

العال ابو هللا فتح عثمان عيد هبه

 محمود فاروق عماد ساره

دويدار محروس عادل هالة

 عيسى متولي حمدي عالء

 توفيق ابراهيم المهدى محمد خلود



السنبطي السيد محمد عبدالفتاح دينا

زيدان شحاته رمضان منال

بطرس دانيال سامى صوفيا

عيد صالح أحمد مروة

سالم عثمان همام أمانى

 محمد رشدي مرتضى اماني

مرشدي سعيد سامي وسام

عيسى فهيم فوزي مروه

الجندي احمد فتحي مجدي رانيا

العلى عبد كمال ممدوح هناء

نسيم زكى مجدى ماجى

عصفور ابراهيم يسرى ايمان

عبده محمد حسين أمل

عويس عبدالعزيز مصطفي سارة

الصاوى محمد احمد هايدى

علي محمود محمد احمد سالي

 السالم عبد الغنى عبد أحمد مى

 ابوسنة محفوظ مسعد محمد

الهادي عبد الليثي حسن المحسن عبد هند

الخولي علي حسين شيماء

إبراهيم حسين أحمد دعاء

محمود أحمد محمد أحمد

 ذكي أحمد محمد بسمة

 عبدالكريم عطية خضري نهلة

 محمد سليمان حسين محمود

فتيح محمد علي الفتوح ابو شيماء

امين محمد مجدى ياسمين

 الحليم عبد حامد الحليم عبد إسراء

 ألعاب عبد عيسى ابوهريره وسام

 محمد عزت عبدالباقي شيماء

غرسه يواقيم ناجى رانيا

الخطابي الحسيني جمال غادة

راغب علي محمد حسين رشا

محمود جالل مجدى نورا

غانم زيدان نبيل محمد

عبدالغني امام عبدالغني ساره



المصري محمد احمد محمد

أحمد بيومي أحمد غادة

 طه رمضان نبيل نورهان

سالم سيد عبدالعزيز مايسة

مبارك محروس محمد رحاب

متولي لبيب محمد مها

 احمد حسين حمودة شرين

موسى عبدالماجد علي عبدالماجد

الرحمن عبد احمدي الفتاح عبد ريم

ابراهيم خليفة امين منى

قطامش محمد عمر ميرهام

 علي محمد مختار هادير

 ابراهيم محمد أحمد سارة

فايد حسن علي هشام

غانم ياسين المهيمن عبد وهيب محمود

عبدالرحيم عبدالهادي محسن محمد

أمين أحمد الدين عماد فيروز

عبدهللا محمد كامل علي

 حسين رزق محمد منى

موسى عثمان احمد سارة

العزازى حسن عاطف آالء

عثمان الدين كمال هشام

الرحمن عبد محمد الدين جمال اماني

شريف محمد العظيم عبد شريف

 العليم عبد الغني عبد عثمان منى

 احمد عبدالرحيم احمد محمود

رجال طه امين مصطفى

سليمان عبدهللا محمد هبة

محمد احمد نبيل شيماء

ياسين محمود محمد رضوي

بغدادي عبده محمود ايمن

الشافعي محمد الشافعي فاطمة

سيد مهدي الشافي عبد مروة

العنين أبو أحمد محمد ميادة

صقر العزيز عبد فوزى وائل

شطا محمد اسعد نورا



 محمد احمد سيد ايه

 عيد محمود حسن نورا

شافعى محمد شافعى احمد

يوسف ابراهيم يوسف هبه

عبدالدايم متولي عبدالدايم متولي أسماء

الصاوى احمد حسن نهى

 عزيز جرجس وجية كاترين

المهدى محمد محمد فاروق مى

االسود عبدالرحمن محمد سعيد هناء

القاضي عطية حسن منال

  بجمصة اليابانية المدرسةالمصرية

الماحي  سليم فهمي متولي اسراء

 السعيد التواب عبد البدراوى شيرين

سليمان عمر عادل هانى

الغريب سعد جمال مروه

السيد سعد محمد نورا

سالمة الجليل عبد السيد أحمد

البسطويسي سليمان صالح سامي

منصور مصطفى معروف امال

 السيد محمد السيد مريم

العزيز عبد العزيز عبد المجدي أمل

إبراهيم الغفار عبد حسن يمنى

قاسم الجليل عبد خيري حنان

بالل ابراهيم صبرى الدين جمال ايمان

ابراهيم احمد ابراهيم محمد

 الصادق عبد متولي الصادق عبد أحمد

يوسف جاد على السعيد

عوض السيد رضا ناديه

محمد المنعم عبد زكريا ايمان

 شتا محمد المرشدي محمد ريهام

محمود محمد الشحات زينب



 الهادي عبد عطوة أحمد دعاء

السعيد السيد محمد دينا

الدميرى ابراهيم الدسوقى السيد احمد

البيلي عبدربة البيلي احمد

 عقده السيد راشد محمد رغدة

الدين نصر محمد الحنان عبد العليم عبد اسمه

االمام االمام على امل

 عبدالغني إسماعيل محمد نيفين

الموجي التواب عبد المنعم عبد محمود بسمة

 محمد الصاوي عاطف مي

عبده ابراهيم السيد نوال

 قزامل محمد يحيى اسماء

محمود الفتاح عبد محمود هند

احمد السعودى ادهم مروه

 عوض الغني عبد محمود إيمان

وافي محمد فتحي السيده

البطوطي القادر عبد جمال هبه

العال ابو العزيز عبد ابراهيم اماني

عبدالوهاب محمد أحمد مروه

 اسكندر صادق عادل شيرين

 حسين الحميد عبد حسني مصطفى سارة

  قنا بمدينة اليابانية المدرسةالمصرية

 محمد احمد محمد ايه

ابراهيم محمد احمد ايمان

 المجيد عبد بسطاوى عبيد منى

عبدالالهي مصطفى عبدالعظيم عبدهللا

حسن عبده خيرى صفاء

عسران احمد عبدالرحيم ايات

عازر بشاى برسوم نيفين

يوسف زكي عبدهللا دعاء

حسين محمد خليفه محمد



حمدى هللا هبه

رضوان خلف سامي ايات

الرازق عبد السعودى الملقب محمد الدين بهاء اسراء

حناهللا شوقى نشأت فيبي

محمد البديع عبد أنور عبير

محمد محمد الحسينى محمد سامية 

 حسن الكريم عبد حسين سهام

محمود محمد الفتاح عبد محمد زينب

محمد احمد رشدي راندا

محمد احمد شحاته محمود

محمود محمد مصطفي هيام

الغني عبد أمين  مصطفي هبة

عبدالعال عبدالفتاح عدلى كرم

محمد أحمد صافي محمد أسماء

سيد ماهر أحمد محمود

سيد حامد إبراهيم دعاء

علي سعيد على نسمه

فرحات عزالدين خيري حسين

محارب فارس اميل مكاريوس

محمود ابوالمجد مصطفى اسماء

جبرة حسين المنعم عبد الدين تاج شيرويت

أحمد محمود أحمد منال

محمد مبارك عبدهللا محمود

علي محمد عبدالوهاب محمد ساره

محمد سعدى فهمى محمد

محمد االمين محمد محمد محمود

 برعي محمود عزالدين محمود

مرسي محمود محمد محمود

خليل احمد محمد ايمان

محمد محمد حسين سماح

الرحيم عبد عبده عادل ايات

جاد فرج صفوت كيرلس

على محمد أحمد شريفة

محمود نبوي حسين احمد

علي أمين محمد عزه



محمد حسن محمد دعاء

محمد الحسن أبو الرحيم عبد ساره

 احمد محمد علي صفاء

هللا فتح محمد العزيز عبد رحاب

ابوالعال محمد حمام سحر

يونس مرعي محمد دعاء

 الطواب محمد حجاج عفاف

 محمد الغنى عبد أحمد آيات

 ربيع سليمان محمد سارة

ابراهيم حسن محمد راويه

يوسف على فوزى أحمد

ريان محمد على سحر

عبدهللا شحات فاوى عبدالسميع كريمة

حسين الصغير عكاشه محمد

عبدالرحمن محمود محمد محمود فادية

عبدالقوي ابوبكر السيدالبدوي االء

كرام احمد فاروق اسماء

 المجيد عبد حسن عبدة ريهام

 احمد العظيم عبد محمد شيماء

احمد محمد احمد حليمه

 حسن يوسف صالح صفاء

 أحمد علي يوسف غادة

توفيق راتب عادل كارولين

سعد المجد أبو سعد رحمة

علي سليمان الموجود عبد إيمان

مصطفى ربيع الدين صالح ناهد

 مهدى محمد فيصل خديجة

 عثمان محمد علي نجالء

 علي نظير السعود أبو كريم

إسماعيل محمد عبدالجابر أسماء

 احمد سعد بدري زينب

شرقاوي حسين محمد حمادة

موسى إبراهيم محمد الشاذلي

قليعى احمد عبده دعاء

الجليل عبد محمد ربيعي محمد

خالد بشاري حجازي محمد موسي



يحيى توفيق محمود اميرة

 حسانين محمد صابر منى

احمد محمد سيد اسماء

خالد عبدالمعطى خالد هللا هبه

بغدادى محمد صفوت محمد عبدالمعز

هاشم محمد هاشم احمد

ابوالسعود الموجود عبد سامى منى

 محمد عبدالرحيم عبدالاله ايمن دينا

بقطر قالدة جميل نانسي

حمدان عباس أنور مها

 حسين خليل حسين شيرين

متولى سيد محمد عبير

العاطي عبد حسين جمال منى

 حساني كامل ممدوح نوران

حسن محمد الفتاح عبد عبير

موسي العزيز عبد ممدوح ريم

 يوسف محمد طه هللا منة

بدرى بالل سعدى رحاب

جالل امين سعدي اسماء

خليل محمد دكروني رمضان حنان

 محمد اللطيف عبد محمد نهى

 عبده موريس مجدى مارى

 هاشم طلب فاروق ميسره

 ابراهيم محمد حسين جالل مروة

  العاشر بمدينة(1) المدرسةالمصريةاليابانية

سليم فرج فتحي هبه

محمود السيد المنعم عبد البنا حسن الحسين

 منصور الدين جمال علي وحيد والء

صيام عيسى عصام نوره

على محمد على شيماء

مرزوق عثمان حسن جيهان

 محمد محمود نصر والء



إبراهيم وهبه إبراهيم محمد

حسن حسين زكريا مروة

محمد السيد خليفه هند

 هنداوي عباس ابراهيم رجب

بركات محمد علي مدحت

مهدى المحسن عبد اسماعيل وفاء

شحاته احمد احمد آيه

 عبدالمطلب السيد صادق كريم

سالم دسوقى محمد هبة

 عبدالجواد محمد حمدي ريهام

عطيه هالل محمد هبه

صفوت محمد الدين جمال علي سالمة

سيف حسن محمود محمد

احمد عبدالحميد احمد وليد

 علي عادل سعيد اسماء

علي احمد اسامه محمود

محمد احمد احمد نورا

 ابراهيم عبدالحميد ابراهيم محمد

إبراهيم صابر إبراهيم أسماء

نبوى احمد احمد دعاء

محمد اسماعيل علي السيد الشيماء

 حسن محمد طارق جهاد

محمود أحمد السيد احمد

صالح احسان الدين جمال نورهان

الجبالي احمد صبري اسماء

ابراهيم محمود محمد عبدهللا

مجاهد محمد شعبان محمد

عطيه محمد عبدهللا أماني

مرسي علي حمزة محمد اميرة

 قنديل محمد السيد علي آيه

 دويدار توفيق حمدي عماد

محمد كيالني جمعه ناديه

محمود حسن عادل بسمه

غنيمى حامد محمد رانيا

 اسماعيل الفتوح ابو سعد لمياء



سالم محمد فوزي سامح هاجر

حسيب عصمت نورا

ابراهيم حسن جالل امل

عطية محمد السيد عهود

حسنين مقبل عطا أمنية

السيد محمد محمد اسماء

محمد سليم حمدي دعاء

سيد بيومي علي نورهان

 النجار حسانين الهادي عبد حسانين مروه

 علي محمد الحميد عبد نعمة

صديق سليمان محمد رانيا

محمد محمد جميل محمد نرمين

 علي لطفي  محمد فاتت

الغفار عبد ابراهيم حسني محمد

محمد المعطي عبد محمد شيماء

سيداحمد سيداحمد صبرى اسماء

رزق اسعد عطية نانسي

عبدالفتاح السيد على الحميد عبد رحمة

 خميس التواب عبد المنعم عبد مها

حجازي احمد مطفي رغدة

محمد مصطفى السيد ندى

فاضل ابراهيم احمد اميرة

سليمان مسيحة اسامة ماري

محمد عبدالرحمن عبدالباسط صفاء

 حمره غنيمي محمد اشرف اروي

واصف جميل الففي ايريني

العال أبو علي محمود محمد هللا منة

أحمد سيد السيد أحمد محمود

زمزم أحمد متولي أحمد طارق

غريب ابراهيم عطاهلل صبحي

محمد إسماعيل أحمد هاني

 السيد محمد السيد نعمة

إبراهيم محمد محمود ابتسام

أحمد محمد محمد أحمد

أحمد محمد جابر محمد



عثمان علي السيد إبراهيم

يونس عزام أسامة سلمي

 يوسف فؤاد محمد حسين

 محمد إبراهيم لطفي السيد

 السيد على حسن محمد امانى

طرطور مصطفي سمير إيمان

فوده السيد فوزى أحمد بسمه

ابراهيم منصور ثروت جهاد

محمد ذكريا عبدهللا محمد

  العاشر بمدينة (2) المدرسةالمصريةاليابانية

ابراهيم سعد كمال نهاد

اسماعيل هاشم على الهام

خطاب محمد السيد علي محمد

المجيد عبد احمد السيد نهى

ابراهيم حسين السيد حواس

حسن محمود الخالق عبد خالد

حفنى عبدالحميد على رنا

السيد السيد عبدالحليم رقيه

 عباس محمد المنعم عبد محمد حماده

 فؤاد محمد السيد فاطمة

فرحات احمد حنفي عيد ايمان

متولى محمد فؤاد اسراء

  (1) بالغردقة اليابانية المصرية

الوهاب عبد رشيدى حجاج مروه

استاورو الفرد وجدى رنا

 دميان جداس صبحي مارينا

الدين علم طه محمود سيد

العال عبد حسانين العال عبد لمياء



حسان داوود حسان الزهراء فاطمة

 محمد محمد حرصي محمد

دميان فهمي ماهر ريمون

الصغير يوسف محمد هند

عواد على بدرى رشا

مغربى الوهاب عبد محمد ياسر

 احمد محمد مرعي محمد

قطب إبراهيم محمود محمد

عبدالعزيز خلف محمد انغام

 أحمد محمد يحيى ليلى

إبراهيم الصادق إبراهيم عبدالرحيم

احمد حسين عبدالصبور صالح

على عبادى سيد الطيب

حفني أحمد محمد حسين

أحمد شاكر احمد حمدي

السالم عبد علي نعيم محمد علياء

 علي محمد كامل على نسمه

محمدصقر محمد شيماء

الواحد عبد السعيد الشحات مصطفي ياسمين

هللا عبد أحمد أحمد إيناس

اسماعيل محمد اسماعيل دينا

محمد عايش رمضان كريمة

محمد المنعم عبد جمعه أميره

غزالى محمد حسن اسماء

ادريس الرحمن عبد صالح هبه  

 السيد احمد السيد سهام

طنيوس ميالد زكريا ريموندا

  (2) بالغردقة اليابانية المصرية

حسن محمدين خلف ابراهيم

ابراهيم محمد احمد اسالم



جورجي زكري خلف فيبي

إبراهيم محمد حسين يمنى

 صادق محمود أنور عادل

ابراهيم محمد جمعه ممدوح شيماء

اسرائيل وديع حلمي أماني

هرمينا بارح إسحق هناء

صالح سعيد محمود محمد

 بديوي محمود فؤاد امل

خليل زخاري يسري وسيم

رياض لمعي عوض كريستيانه

 ابادير حليم عزت ماريانا

محمد حسن كامل إيمان

غزالي محمد عادل مها

أيوب جندي سامي ماريان

محمود عباس كامل كريمة

الشهيد عبد نصيف منصور مريم

 عبدالالهي محمد حسن اسماء

طه الشحات عبدالعزيز لبني

سليم محمد سليم رشا

 ابراهيم عربي ابراهيم اميرة

 معتوق احمد عبدهللا عبير

الراوي كمال يوسف رشا

اسماعيل محمود شاذلي اسراء

عبدهللا محمود عبدهللا آية

مرسي النبي حسب مرسي سمر

شاذلي منصور محمود شيماء

زيدان عبداللطيف محمد حسنى 

عفيفي احمد عفيفي امنيه

اسماعيل أحمد على بسمة

جمعه محمد سعيد آيات

محمد سليم محمد رشا

ابسخرون نجيب نادى يوستينا



محمود احمد عمر محمد

أحمد محمد ربيع سوسن

احمد احمد موسى ايمان

الحليم عبد محمدين الصادق عبد وليد

 عبدهللا محمد على شيماء

 أحمد المؤمن عبد كمال اسماء

سعدهللا احمد حامد مروه

أحمد حسن الرحيم عبد آية

عبدهللا حامد عباس حامد لمياء

محمود شلقامى ممدوح احمد

محمد حفني علي عمر

  باكتوبر الصناعية بالمنطقة اليابانية المصرية

البر عبد عبدالهادي عبدالحليم رشا

عنبر محمد سعيد دينا

 الرحيم عبد احمد ضياء شاهنده

 محمود يس رأفت بديع محمد

عبدالمعبود علي شحاته اميرة

سليمان طه محمود مصطفى

الحليم عبد محمد محمد فاطمة

درويش

 ابراهيم عبدالوهاب صبحى هند

جوده احمد الدين جمال كاميليا

حمد عبدربه أمين منى

محمدفرج فرج عزة

بسطوروس جرجس عزيز مريم

موسي عطاهلل بطرس مرفت

 محمد المحسن عبد محمود مي

العزيز عبد السيد محمد رانيا

 الدين شمس محمد عمر هبة

فرج احمد علي اميرة



محمد الحميد عبد علي مروة

 محمد صبري محمد هند

  حموده الفتاح عبد مجدي سماء

على محمد مجدى هاجر

نصيف نبيه نيفين

زيدان على حامد عاشور أحمد

الشناوي عبدالفتاح ابراهيم سامح

 طلب سيد طلب محمود

محمد حسين محمد محمود

اللطيف عبد احمد خالد محمود

عبدهللا حنا شهيد أيمن

عبدالعاطى محمدمحمد هبة

عاشور مغازي عبدهللا محمود

احمد حميده رمضان اكرام

بخاري إبراهيم أحمد وجيه إبتسام

 فرج حوياتي حمدي محمود

ابراهيم العزيز عبد نبيل آيه

عرابي أحمد محمد محمود ياسر

سالم أحمد محمود وليد

نصر محمد الحميد عبد شيماء

خليفة احمد يوسف محمد أية

امين اسماعيل محمد سوزان

 خيرهللا محمد توفيق مصطفى مروه

الكردي عامر احمد اسماء

 مصطفى الرحمن عبد محمد أميرة

مشالي علي محمد ياسر


