المدرسة المصرية اليابانية بسمنود محافظة الغربية
اسم الطفل
ساره السيد السيد حماد
محمد اشرف محمد منصور
ملك عاطف سيداحمد الششتاوى
سماء علي عز علي عماره
ياسمين حمدى السعيد دنيا
حسام رضا محمد بركه
حمدى اسالم حمدى الدمرداش عامود
مصطفى
أحمد محمد محمد الحوت
رودينا ابراهيم البسيوني دنيا
احمد محمد فريد البرجى
عمر
ياسين احمد عوض هللا ياسين صديق
احمد محمد الدسوقي عبد المنصف صالح
علي احمد علي بدره
ملك هشام فهمي حسيبه
نوران محمد احمد ابوليله
سليم محمد سليم العزب
مصطفى هانى محمد سرحان
حلمى محمد حلمى منصور
عبد الرحيم عماد عبدالرحيم عبدالشافي خالد
يوسف احمد يوسف سلطان
يوسف محمد محمد البرى
أنس عمرو السعيد شريف
عبد هللا احمد عبد السميع رومية
محمود محمد محمود صبحى شحاته محمد
ريماس محمد عبدالعزيز شعبان العوفي
محمد محمد السعيد عبدالودود سليم
محمد احمد عبدالحميد فوده
عبد الستار خالد عبد الستار دويدار
عبد الرحمن
يوسف عبدالكريم عيدروس مختار
احمد
جاسمن أسام محمود نور الدين

اسم الوالد
السيد السيد عبد هللا حماد
أشرف محمد محمد منصور
عاطف سيداحمد الششتاوى الششتاوى
علي عز علي عماره
حمدى السعيد محمد دنيا
رضا محمد حامد بركه
اسالم حمدى الدمرداش عامود
محمد عبدالشافي محمد ذهب
محمد محمد السيد الحوت
ابراهيم البسيوني ابراهيم دنيا
محمد فريد سليمان البرجى
محمد المرسي عبدربه الصباغ
احمد عوض هللا ياسين صديق
محمد الدسوقي عبد المنصف صالح
احمد علي ابراهيم بدره
خيرات البسيوني ابراهيم دنيا
محمد احمد محمد ابو ليله
محمد سليم محمد العزب
هانى محمد محمد سرحان
محمد حلمى السيد منصور
عماد عبدالرحيم عبدالشافي خالد
احمد يوسف ابراهيم سلطان
محمد محمد محمد البرى
عمرو السعيد عبدالحليم شريف
منال مكاوي مرسي غالي
محمد محمود صبحى شحاته محمد
محمد عبدالعزيز شعبان العوفي
محمد السعيد عبدالودود سليم
احمد عبدالحميد عبدالمنعم فوده
خالد عبد الستار عبد الخالق دويدار
أيمن محمد حسني عبد القادر غنيم
عبدالكريم عيدروس حسين مختار
اسامه عبد الخالق شلبي علي السيد
أسام محمود على نور الدين

محمد محمد حسين عساكر
آالء شكري محمود احمد غطاس
صالح ياسر رياض محمد الفقي
يوسف السعيد جمعه بقا
يوسف مصطفى فتحى هير
محمد عوض احمد بكر
فاروق محمد فاروق السنباوى
زياد وليد شوقى ابراهيم عبدالمجيد
تقى محمد مكاوي غالي
زياد يوسف محمد حسين االصفر
يوسف احمد عبدالفتاح على عبدهللا
فاطمة الششتاوي عبد العظيم الششتاوي
احمد وحيد منصور الفقي
ماجد
احمد
ريتاج محمد عبدالجواد السعيد بدر
محمد عبدالعظيم سالمه عبدالعظيم عطيه
حنين عبدهللا محمد شعبان
محمد مختار مختار محمود الحارتى
ادم محمد موسى مقلد
ياسر صالح رياض محمد الفقي
اياد شريف صالح السيسى
اياد محمد صالح درويش
ملك عمر محمود الكومي
احمد عوض احمد بكر
احمد رامي المتولي منصور
ابو بكر وسام محمد السيد ابوضهر
أميرة مصطفى موسى مقلد
ايه شكري محمود احمد غطاس
محمد أحمد مصطفي عبدالحليم
مريم جمال مصطفى الحفناوى
ريماس ابراهيم البسيوني دنيا
احمد صالح ابراهيم الحلوجى
مازن محمد عبدالقوي حسيبة
عمر احمد شوقي فرج الدغبشي
محمد حمدى السعيد دنيا
باسل علي عبدالقادر نصر عبدالعال
طارق عبدالعظيم سالمه عبدالعظيم عطيه
رهف
ملك
أحمد سامح بدوي فودة
جنى اشرف فتحى حباظة

محمد حسين احمد عساكر
شكري محمود احمد غطاس
ياسر رياض محمد الفقي
السعيد جمعه المظني بقا
مصطفى فتحى عبدالحنان هير
محمد عوض احمد بكر
فاروق محمد فاروق السنباوى
وليد شوقى ابراهيم عبدالمجيد
محمد مكاوي مرسي غالي
يوسف محمد حسين االصفر
احمد عبدالفتاح على عبدهللا
الششتاوي عبد العظيم الششتاوي مدهوش
وحيد منصور محمد الفقي
عبد الحميد جاد السيد العوضي
محمد ابراهيم احمد البدوي
محمد عبدالجواد السعيد بدر
عبدالعظيم سالمه عبدالعظيم عطيه
عبدهللا محمد عبدالعاطى شعبان
نوران سعد عبداللطيف عزالدين
محمد موسى فرج مقلد
صالح رياض محمد الفقي
شريف صالح عبدالمنصف السيسى
محمد صالح السعيد درويش
عمر محمود احمد الكومي
احمد عوض احمد بكر
رامي المتولي المتولي منصور
وسام محمد السيد ابوضهر
مصطفى موسى فرج مقلد
شكري محمود احمد غطاس
أحمد مصطفي الدمرداش عبدالحليم
جمال مصطفى الششتاوى الحفناوى
ابراهيم البسيوني ابراهيم دنيا
صالح ابراهيم عاصم الحلوجى
محمد عبدالقوي فرحات حسيبة
هند رجب محمد شرف الدين
حمدى السعيد محمد دنيا
شيماء محمد يوسف الحماقي
عبدالعظيم سالمه عبدالعظيم عطيه
السيد مسعد زعير مصطفي السيد
وجيه على رشاد ريشه
سامح بدوي عبدالعظيم فودة
اشرف فتحى محمد حباظة

يوسف محمد محمود عبدهللا الشيوى
محمد احمد محمد الغريب الزيادي
عاصم هاني محمد الرمادي
عبدالفتاح احمد عبدالفتاح على عبدهللا
محمد على محمد على ابويوسف
عماد عالء السيد محمد أبو حسن
ندي هاني عبد الهادي المسدي
علياء أحمد مصباح مصباح
محمد السيد جابر أبو عيطه
ادم السعيد جمعه بقا
ريماس محمد زكريا غازي علي بالل
محمد وائل زين العابدين ناروز
محمد مختار ابراهيم دبور
ريماس مختار ابراهيم دبور
هاجر مجدى ربيع سرحان
همس احمد محمد عبدالرحيم عبد العظيم عبدالنبى
تاليا تامر فايز مصطفي قايد
حمزه احمد عوض هللا ياسين صديق
ريفان اشرف محمد منصور
محمود
احمد حسنى نصر المتولى الحفناوى
إياد محمد مصطفى محمد البرهمتوشى
يوسف صابر السيد عيد
مايا وحيد منصور محمد الفقي
سدن احمد ابراهيم البدوى
محمد الرفاعي محمد عبيد
عاصم محمد وجيه الحلوجى
ندى محمد عبدالعاطى الشافعى
محمد
جودى
أسيل وليد شوقى
أسيل وليد شوقى ابراهيم
ريماس عالء محمد عبد الحميد ابوعيطه
أحمد محمد مصطفي الدمرداش عبدالحليم
سمير ناجى عبدالرحيم محمد حماد
عبدالفتاح محمد عبدالفتاح عالم
زكي وائل محمد نصار
ايمان وائل محمد زكي نصار
يوسف رضا فتحى عيون
ابراهيم احمد ابراهيم المشد
مايا عصام زاهر الشيخ
منه هللا عصام زاهر الشيخ

محمد محمود عبدهللا الشيوى
احمد محمد الغريب الحسنين الزيادي
هاني محمد علي الرمادي
احمد عبدالفتاح على عبدهللا
على محمد على ابويوسف
عالء السيد محمد أبو حسن
هاني عبدالهادي حافظ المسدي
أحمد مصباح أحمد مصباح
السيد جابر السيد أبو عيطه
السعيد جمعه المظني بقا
محمد زكريا غازي علي بالل
امينه سامي حامد السامولي
مختار ابراهيم محمد دبور
مختار ابراهيم محمد دبور
مجدى ربيع متولى سرحان
احمد محمد عبدالرحيم عبدالعظيم عبدالنبى
تامر فايز مصطفي قايد
احمد عوض هللا ياسين صديق
أشرف محمد محمد منصور
فتحى عبدهللا محمد عبدة
احمد حسنى نصر المتولى الحفناوى
محمد مصطفى محمد البرهمتوشى
محمود السيد صابر عيد
وحيد منصور محمد الفقي
احمدابراهيم احمدالبدوى
الرفاعي محمد الرفاعي عبيد
محمد وجيه ابراهيم الحلوجى
محمد عبدالعاطى يوسف الشافعى
محمد عبدالجواد السعيد بدر
محمد حامد محمد عمر
وليد شوقى ابراهيم عبدالمجيد
وليد شوقى ابراهيم عبدالمجيد
عالء محمد عبد الحميد أبوعيطه
محمد مصطفي الدمرداش عبدالحليم
ناجى عبدالرحيم محمد حماد
محمد عبدالفتاح محمود عالم
وائل محمد زكي نصار
وائل محمد زكي نصار
رضا فتحى أحمد عيون
أحمد ابراهيم عبدالفتاح المشد
عصام زاهر محمد الشيخ
عصام زاهر محمد الشيخ

مصطفي رضا طلبه الشناوي
ادم محمود عبدالعظيم ابوشادى
سلمي خالد موسي سرحان
جنة سامي خليل الشارود
يارا محمد على عيد
ريم
ادم
ابراهيم محمد البسيوني ابراهيم دنيا
يوسف عبدالحى عبدالعزيز الشاعر
الياس موسى محمد موسى قورة
سلمى
عمر مصطفي مصطفي البرعي
حنين السيد محمد سالم
مجمد عبدالعاطى أحمد هيكل
عائشه هاني الغريب ابراهيم
جودي صبري إبراهيم محمد التركي
نوران اسامه جوده عبدالسالم محمد
احمد
نورهان عبدالعظيم احمد ابوالسعود
جنى احمد محمد ريشه
محمد مصطفى السيد عبدالدايم
فرح وائل زين العابدين ناروز
كريم محمد نصر دراز
يوسف محمد عبداللة زكى سعد
سارة باسم مفيد شعبان ربيع
يوسف حسنى نصر المتولى الحفناوى
محمد
نورين محمد محمد حسين
ياسمين عماد عبدالرحيم عبدالشافي خالد
رودينا
نور هانى محمد الباجورى
عمار علي عز عماره
حسين محمد عثمان حسين
منى محمد احمد ابوليله
لمار ادهم عبد الفتاح ربيع
مصطفى خالد عبدالرحيم على هجرس
تسنيم اسامه إبراهيم سعد
محمد كريم محمد الصباحي حميدة
احمد حسام عبد النبي فتوح الشهابي
السيد أحمد عبدالرحيم خالد
عمريوسف عبدالسالم يوسف حماد
أحمد

رضا طلبه ابوريه الشناوي
محمود عبدالعظيم مصطفى ابوشادى
خالد موسي سيد احمد سرحان
سامي خليل المرسي الشارود
محمد على عبد الحميد عيد
عبدالخالق محمد عبد الخالق محمد عبدالرحمن
عرفه مختار رمضان صالح
محمد البسيوني ابراهيم دنيا
عبدالحى عبد العزيز شعيشع الشاعر
موسى محمد موسى عيسى
إسالم الدين المتولي محمد أبوفايد
مصطفي مصطفي احمد البرعي
السيد محمد ابراهيم سالم
عبدالعاطى أحمد عبدالعاطى هيكل
عائشه هاني الغريب ابراهيم
صبري إبراهيم محمد التركي
اسامه جوده عبدالسالم محمد
محمد عزت جبر الحماقي
نورهان عبدالعظيم احمد ابوالسعود
احمد محمد احمد ريشه
رانيا ابراهيم عبدالفتاح النجار
وائل زين العابدين محمد ناروز
محمد نصر السيد دراز
محمد عبدهللا زكى سعد
سارة باسم مفيد شعبان ربيع
يوسف حسنى نصر المتولى الحفناوى
شريف هالل السعيد عثمان
محمد محمد مرسي حسين
عماد عبدالرحيم عبدالشافي خالد
الشحات رأفت ابراهيم بالل
اسالم البندارى ابراهيم عالم
علي عز علي عماره
حسناء عبدالمنعم زين الششتاوي
محمد احمد محمد ابو ليله
ادهم عبد الفتاح ابراهيم ربيع
خالد عبدالرحيم على هجرس
اسامه إبراهيم عبد العليم سعد
كزيم محمد الصباحي حميدة
حسام عبد النبي فتوح الشهابي
احمد عبد الحيم عبد الشافى خالد
يوسف عبدالسالم يوسف حماد
عمرو محمد عبدالهادي الجندي

محمد سعد محمود الكومي
احمد
محمد طارق السيد حسين حسين
يوسف عالء محمد الباجوري
اسمى
معاذ محمد محمد عبد السالم
محمد نصر محمد شعيب
على محمد عطيه عبدالصمد
احمد
آدم
سجي محمد محمد ابوعرب
خالد
رودينا مصطفى محمد يونس
ريم هاني فوزي حجاب

سعد محمود احمد الكومي
محمد ابراهيم علي صالح
طارق السيد حسين حسين
نورا شاكر علي البلبيسي
محمد محمد طاهر محمد صفيه
محمد محمد محمد عبد السالم
نصر محمد ابراهيم شعيب
محمد عطيه الطنطاوى عبدالصمد
على محمود عبد الخالق سرحان
رامي محمد عمر البدري
محمد محمد ابراهيم ابوعرب
محمد عبد العزيز مصطفى أبو حمره
مروه محمد عبدالحميد البي
هاني فوزي جبر حجاب

