المدرسة المصرية اليابانية  1بالشروق
اسم الطفل
اسم الوالد
محمد عبد الحميد محمد سليمان
وليد محمد عبد الحميد محمد
محمد حسين عبد السالم أحمد
فارس محمد حسين عبد السالم أحمد
حازم بدر هاشم محمد
تقي هللا حازم بدر هاشم
مجدي عبدالفتاح السيد عامر
أحمد مجدي عبدالفتاح
محمد السيد فرج السيد
رودينة محمد السيد فرج السيد
عالء محمد عبد الحكم محمد
آدم عالء محمد عبد الحكم محمد
حسين عبد الواحد احمد عبد الواحد
مازن حسين عبد الواحد احمد
بوال شداد مرزوق محروس
بوال شداد مرزوق محروس
يوسف احمد رجب علي عبد المقصود الصوالحي احمد رجب علي عبد المقصود الصوالحي
محمد احمد سامى عبدالحميد الخطيب
عبدالرحمن محمد احمد سامى الخطيب
اسماء بدر محمود علي الشامي
يوسف فؤاد عبده محمد عبدالعال
سامى منير حنا شحاته
يوسف سامى منير حنا شحاته
هاني ناجي عبدالمجيد علي
يحيى هاني ناجي عبدالمجيد علي
عماد السيد احمد صديق
ريتاج عماد السيد احمد
هانى البدرى محمد اسماعيل
نور هانى البدرى محمد
محمد محمد أحمد حامد
أنس محمد محمد أحمد
مجدى عز الدين وحيد
فريده مجدى عز الدين وحيد
زكى فوزى زكى بشارة
ساره زكى فوزى
زكى فوزى زكى بشارة
ساره زكى فوزى زكى
معتز محمد أحمد عبد المقصود
ريتال معتز محمد أحمد
ريتاج معتز محمد أحمد
ريتاج معتز محمد
لينه محمد رفعت ابو الخير زين الدين
لينه محمد رفعت ابو الخير زين الدين
هشام محمد عبيد اللة عبد اللطيف
اياد هشام محمد عبيد اللة
احمد سعيد محمد دسوقي
ادم احمد سعيد محمد
محمد عطية طه عطية
زياد محمد عطية طه
محمد عبد االله محمد ابراهيم
علي محمد عبد االله محمد ابراهيم
سامح وديع صليب رزق هللا
صوفيا سامح وديع صليب
ريمون حلمى نعيم زخارى
ماريا ريمون حلمى نعيم
كامل راضى على احمد جادو
ياسين كامل راضى على جادو

اسامه محمد سيد بيومي
جويريه
مصطفى صالح نور الدين محمد محمد
مصطفى صالح نور الدين محمد محمد
محمد صابر سالم محمد
آدم محمد صابر سالم
حسام عبدهللا عبدالعزيز حفنى
ضى
اسامه فتحى احمدا لسيد
محمد اسامه فتحى احمد السيد اللبان
ممدوح ثابت فؤاد خليل
كاراس
ابراهيم محمد نجيب عبدهللا دويدار
ماريه ابراهيم محمد نجيب دويدار
وائل احمد موسي موسي
مروان وائل احمد موسي موسي
اسامه على محمد محمود اسماعيل
شيرويت اسامه على محمد محمود اسماعيل
محمدعبدهللا احمد مصطفي
إيالف محمد عبدهللا
محمود محمد محمود محمد حسين
يس
ناصر مبروك محمد المسيدى
معتز ناصر مبروك محمد المسيدي
عبد الرحمن محمد ابراهيم كامل مصطفى رزق محمد ابراهيم كامل مصطفي رزق
احمد عبدالرحمن سيد احمد على
ليلي احمد عبدالرحمن سيد احمد علي
أسامة محمد محمد عبد الغفار
مالك أسامة محمد محمد عبد الغفار
وليد حسين عبد العزيز مصطفى
سلمى وليد حسين عبد العزيز مصطفى
محمد نبيل على أبو المجد
ادم
عالء عبد الفتاح محمد صبيح
محمد عالء عبد الفتاح محمد صبيح
احمد عبد السميع صبحى ابراهيم
رقيه احمد عبد السميع صبحى
ايمان عبد الهادى عبد الرحمن عبد المجيد
الرا فرج فرغلى فرج عبدهللا
ابراهيم علي عبد الجليل شرعانه
احمد ابراهيم علي عبد الجليل شرعانه
ليان محمد عبد العزيز محمد سعودي
ليان محمد عبد العزيز محمد سعودي
مايسة يوسف عبدهللا محمود
هنا أحمد إبراهيم على امام
فادى جميل عزيز صادق
كاراس فادى جميل
احمد محمد علي محمود
تالية
إيهاب أحمد رجائى أحمد أحمد إبراهيم
سما إيهاب أحمد رجائى أحمد أحمد
هشام عبد الحميد سيد محمد
رودينه هشام عبد الحميد سيد محمد
اسماعيل محمد رأفت عمر رأفت
عمر اسماعيل محمد رأفت عمر رأفت
حسام محمد عبد العزيز على عامر
ايبكا حسام محمد عبد العزيز على عامر
محمود عبد الحميد احمد النجار
محمد محمود عبد الحميد احمد النجار
صالح ابراهيم عبدالمجيد ابراهيم عبدالنبي
هنا صالح ابراهيم عبدالمجيد ابراهيم
محمد ابراهيم محمد متولي
احمد محمد ابراهيم محمد
محمد سعيد محمد المهدى
رودينا محمد سعيد محمد
أحمد حسن مصطفى حسن
سيرين أحمد حسن مصطفى
يوسف طارق توفيق محمد الكردينى
يوسف طارق توفيق محمد الكردينى
عمرو احمد محمد عفيفي
أنس عمرو أحمد محمد عفيفي
اشرف راضى ذكى جرجس
كاراس اشرف راضى ذكى

لوجين
مارينا اكرم نعيم فكرى
ريتال محمد عصام جودة
معاذ سامح نبيه حافظ
مصطفى محمد عادل ذكي
ريم إبراهم مرسي السالموني
باتريك بوال رشدى عبدالمالك عبدهللا
آدهم حمدي رمضان محمد الفقي
مروان محمود عيسي محمد
عبد الرحمن محمد نبيل يوسف
عماد احمد منجود محمد
يوسف
الرا
باسل وني عبد الفتاح محمد
دانيال يوسف منير
زياد
زينة
مالك احمد سيد احمد شلبي
ياسين محمود جمال سليمان
ياسين شريف محمد محمد
فريدة خالد محمد عبداللطيف سليم
سندس
ليله احمد محمد احمد
فيروز محمد محمود محمد سالمه الواعى
اسر محمود شاكر محمود
محمود إسالم عمارة محمود
محمد تامر محمد ربيع محمد حسن
الرين عبدالمجيد حسن عبدالمجيد
دارين محمود حسين
محمود محمد ماهر صبره ماضي
أروى
ملك محمد رشدى
حمزه محمد عطيه راشد
ادهم ياسر محسن سليمان
بوال
ايسل محمود جمال سليمان
زين محمد محمد أحمد

ايهاب شوقى بسيونى الحريري
أكرم نعيم فكرى مسعود
محمد عصام جودة عبد المقصود
سامح نبيه حافظ عبدالواحد
محمد عادل ذكى عبد العزيز
إبراهيم مرسي مرسي السالموني
باتريك بوال رشدى عبدالمالك عبدهللا
حمدي رمضان محمد الفقي
محمود عيسي محمد ابراهيم
محمد نبيل يوسف توفيق
جهاد محمد سليم فايز
محمد الديب بسيوني احمد
محمد على حسن على
وني عبد الفتاح محمد
يوسف منير جورج كوكب
فؤاد محمد يوسف على ابراهيم
فؤاد محمد يوسف على ابراهيم
احمد سيد احمد علي شلبي
محمود جمال سليمان سالم
شريف محمد محمد عمر
خالد محمد عبد اللطيف سليم
احمد نهاد محمد كامل
احمد محمد احمد السيد
محمد محمود محمد سالمة الواعى
محمود شاكر محمود مجاهد
إسالم عمارة محمود عمارة
تامر محمد ربيع محمد حسن
عبدالمجيد حسن عبدالمجيد الهواري
محمود حسين خليل ابراهيم
نصره ابوزيد سالم الشوربجي
على محمد محمد حسين
محمد رشدى محمد على
محمد عطيه راشد محمد
ياسر محسن سليمان محمد
عاطف يوسف عياد جورجي
محمود جمال سليمان سالم
محمد محمد أحمد حامد

مالك معتز محمد يوسف
آسر مصطفى محمد عبدالتواب
تاليا تامر سامي طه علي
ياسين طاهر عبد الجليل شرف
مريم مصطفي محمد السيد مرسي
لى لى تامر أحمد عطية دنيا
يوسف ناجح غالى شحاته غالى
ريتال علي امين
عليان عادل عليان جمعه
ملك محمد عبدالخالق محمد
نور الدين
حبيبه احمد عبد ربه عبد الرووف
ادم احمد سعيد
مالك احمد ممدوح عبد الحى
دارين
ياسين
مريم محمد عباس عياس حميد خليل
ليلى ايمن عادل جاد سيد
هال عمرو محمد احمد
مروان احمد سمير عبد الباسط
محمد سامح محمد سالم اسماعيل
عبد الرحمن أحمد فاروق قاسم
خديجه تامر محمد محمود
ياسين هانى عبد اللطيف بيومى
مالك
استيفن شريف فرج هللا
يوسف إسالم هاني شوقي الصيفي
ياسين محمد سالمة محمد سالمة
يارا محمد عبد الرحمن محمد حسين
رقية
معاذ حسين سعيد مرمر
ريماس
ريتال
ستافرو هاني لويس
فاطمة
يوسف سيد على محمد
عمر

معتز محمد يوسف أحمد
مصطفى محمد عبدالتواب عواد
ريهام جمال محمد عبد العزيز
ياسين طاهر عبد الجليل شرف
مصطفي محمد السيد مرسي
تامر أحمد عطية دنيا
ناجح غالى شحاتة غالى
علي أمين علي جمعة
عادل عليان جمعه عليان
محمد عبد الخالق محمد عبدالخالق
محمود كمال محمود احمد
حبيبه احمد عبد ربه عبد الرووف
احمد سعيد احمد محمود نصار
احمد ممدوح عبد الحى
شريف على بكر محمد رمضان حالوه
شريف على بكر محمد رمضان حالوه
مريم محمد عباس عباس حميد خليل
ايمن عادل جاد سيد
عمرو محمد احمد علي
احمد سمير عبدالباسط عبد الحميد
سامح محمد سالم اسماعيل
أخمد فاروق قاسم محمد خليل
تامر محمد محمود طه
هانى عبد اللطيف بيومى على
عبد الرحمن ابو الخير على ابو الخير طاحون
شريف فرج هللا رشدي
إسالم هاني شوقي الصيفي
محمد سالمة محمد سالمة
محمد عبد الرحمن محمد حسين
رقية مصطفى على سيد
حسين سعيد حسين مرمر
محمد شاهى مصطفى عبد المنعم
محمد شاهى مصطفى عبد المنعم
هاني لويس عزيز تادرس
احمد حسين عبد الهادى خليفة
سيد على محمد على
تامر محمد رفعت علي سليمان

ياسين محمد عبد السميع صبحي
جالل
تاليا توفيق جالل توفيق زكي
أحمد عمر محمد عبد الجواد أحمد
يوسف
ناديه محمد ابراهيم يوشف العفيفى
سجي محمد عبد الوهاب محمد علي
بوال عالء صابر جاد الرب مرجان
زينه ياسر على عبدهللا
ياسين عمرو جالل محمد

رانيا سيد احمد حسن
خالد جالل الدين وهبة يوسف
توفيق جالل توفيق زكي
عمر محمد عبد الجواد أحمد
مسعود بن سالم بن سعيد ال مسعود
محمد ابراهيم يوسف العفيفى
محمد عبد الوهاب محمد علي
عالء صابر جاد الرب مرجان
ياسر على عبدهللا اسماعيل
عمرو جالل محمد عمر

