المدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد محافظة الجيزة
اسم الطفل
اسم الوالد
محمد عربى صالح احمد
ايتن محمد عربى صالح
محمد ابراهيم عبد الخالق الجزير
مالك
محمد مختار محمود حسن
عمار محمد مختار محمود
أحمد عادل محمد سليمان
جميله أحمد عادل محمد سليمان
احمد اشرف احمد زكى
احمد اشرف احمد زكى
محسن عمر محمود محمد
كنزي محسن عمر محمود
احمد مختار محمد عبد الغفار
رودينا احمد مختار محمد عبد الغفار
محمد عبد القادر سلطان احمد خليفة
يوسف محمد عبد القادر سلطان
ياسين محمد حافظ
ياسين محمد حافظ
داليا حسام الدين عبد العظيم على
ملك محمد محمد أحمد محسن
أحمد شوقي أحمد كلديش
جودي أحمد شوقي أحمد
مديحه عبد الحافظ عبد الرحيم احمد
محمد
تامر السيد نعمان عبد الحليم
أحمد تامر السيد نعمان عبد الحليم
وائل عادل عواد عبداللطيف
اياد وائل عادل عواد
محمد سيد زكي محمد
حياة
محمد سيد بدوي النجار
يمني
نشوى احمد احمد عبد الخالق
ادم اسامة محمد احمد عبد الخالق
ساندي علي السنوسي عباس عبدالرحيم
ساندي علي السنوسي عباس
نصر جرجس سعيد سليمان
كالرا نصر جرجس سعيد
همام سليم عثمان ابراهيم
يوسف همام سليم عثمان
عمرو اسماعيل الباري اسماعيل
عبد السالم
عماد شحاتة ابو السعود شحاتة
فهد
عماد شحاتة ابو السعود شحاتة
فارس
عبد الحي محمد فاروق عباس حلمي
محمد عبد الحي محمد فاروق
أحمد سعد بدر خاطر
محمود أحمد سعد بدر خاطر
حسام عبد الشهيد كامل برسوم
ماروسكا
كريم احمد محمد عبدالعزيز
يوسف كريم احمد محمد
حسام محمود كمال الدين حسين دهب
محمد حسام محمود كمال الدين حسين دهب
اسامة علي عبد الحليم احمد
علي الدين اسامة علي عبد الحليم

سدره محمد عادل محمد انس
ريم منصور عبدالماجد السيد األمين
سيف نبيه حموده محمد
شهاب أحمد يحيي محمد
مريم محمد احمد زكي كامل شحاته النبراوي
جنا جمال عبد العاطى عبد الحق عبد الرحمن
يوسف تامر رمضان محمد محمد
لوجين طارق احمد احمد عبد الصمد
عمر رشاد امين كمال محمد رشاد امين محمد
مالك
ريماس محمود سليمان على
حازم محمود محمد حميده محمد بكر عقل
سيف
جنا رأفت حسين محمد حسين
احمد محمد صابر محمد
عمر عبدالعزيز فوزى عبدالعزيز
عمر هانى محمد حسىن مصطفي
محمد عبجالعال سامى عبدالعال السيد
فريدة وليد شافعي فرغلي
الزهراء احمد فاضل الصو
أحمد محمود السيد حافظ على
محمد شريف محمد الغريب
أسيل أحمد علي علي محمد العشري
ريماس محمد صالح محمد
فارس وائل عباس بحر احمد
ادم جمال حسن محمد
سيف خالد حسنين عبد المعطى
جني أشرف محمد سليم
أحمد عبود مصطفى عبود
محمد هاني زكي الحسيني الجمال
محمد على محمد الشحات
مالك عمرو عبد الواحد عبد الواحد أبو بكر
محمد جمعه طه عايد جمعه
علي عاطف عبدالحميد خليل االمبابي
ملك محمد ابراهيم فهمي علي
بسمة مجدي توفيق
شادي اندرو صبحي سعيد

محمد عادل محمد انس
منصور عبدالماجد السيد األمين
نبيه حموده محمد يوسف
أحمد يحيي محمد حلمي
محمد احمد زكي كامل شحاته النبراوي
جمال عبد العاطى عبد الحق عبد الرحمن
تامر رمضان محمد محمد
طارق احمد احمد عبد الصمد
رشاد امين كمال محمد رشاد امين محمد
احمد محمد كامل حسن
ريماس محمود سليمان على
محمود محمد حميده محمد بكر عقل
عمرو السعيد عطية الناي
رأفت حسين محمد جسين
محمد صابر محمد عوض
عبدالعزيز فوزى عبدالعزيز عبدالحميد
هاني محمد حسين مصطفي
عبدالعال سامى عبدالعال السيد عبدالعال
وليد شافعي فرغلي شافعي
احمد فاضل احمد الصو
محمود السيد حافظ على
شريف محمد الغريب متولي حسن
احمد علي علي محمد العشري
محمد صالح محمد صالح
وائل عباس بحر احمد
جمال حسن محمد مصطفى
خالد حسنين عبد المعطى حسنين
أشرف محمد سليم أبو الخير
عبود مصطفى عبود محمد
هاني زكي الحسيني الجمال
امل جالل سيد مرسى
عمرو عبد الواحد عبد الواحد أبو بكر
جمعه طه عايد جمعه
عاطف عبدالحميد خليل االمبابي
محمد ابراهيم فهمي علي سويفي
مجدي توفيق عبد الحميد السيد
اندرو صبحي فهمي سعيد

الرا عمرو حامد عبد العليم
فراس احمد سيد احمد
مريم محمد ممدوح السيد شحاته
آمن محمد محمود محمد
ليان
ريناد محمود العوضي السعيد محمود
زياد محمود العوضي السعيد محمود
عبد هللا مصطفى نجار حامد دردير
مى احمد محمد محمد عبد هللا
معاذ محمد سالمة السيد
شاهندا
محمود خالد يحيى عبد الرحيم
ريتال محمود عبد العظيم عبد الغفار
عمر احمد محمود نصار
محمد حازم عبد العزيز على غنيم
فريده محمد محمد يسن عبد الوهاب السيد
الرا محمد عبد الحي احمد
رقيه اسامه رشاد محمد
عمر رمضان عبد العزيز احمد محمد
نور محمد علي جمال الدين محمد غيث
ياسين أحمد جمال الدين عبد المعطى
ياسين احمد محروس محمود
عمر أحمد جالل أحمد
عدى محمد صادق عثمان عبدالعال
مريم احمد عبدالحميد عبدالعال
محمد فؤاد حلمي فؤاد
يحيي أحمد محمود أحمد زيد
عبد هللا فرج السيد احمد
مريم كريم بالل احمد
مريم
ليلى
بتول أحمد ظهران عبد العزيز علي الجزيري
فريدة أيمن صالح الدين
علي احمد علي محمد
مؤمن سيد مصطفي محمود
فاروق محمد فاروق شاهين
ماسه

عمرو حامد عبد العليم حامد
احمد سيد احمد مدني
محمد ممدوح السيد شحاته
محمد محمود محمد أحمد
حسام محمد محمود محمد
محمود العوضي السعيد محمود
محمود العوضي السعيد محمود
مروه محمود كمال الدين احمد
احمد محمد محمد عبد هللا رزق
محمد سالمة السيد محمد
محمد سعد عبد المنعم عبد الوهاب
خالد يحيى عبد الرحيم أحمد
محمود عبد العظيم عبد الغفار اسماعيل
احمد محمود محمد نصار
حازم عبد العزيز على غنيم
محمد محمد يسن عبد الوهاب السيد
محمد عبد الحي احمد طلبه
أسامة رشاد محمد احمد
رمضان عبد العزيز احمد محمد
محمد علي جمال الدين محمد غيث
أحمد جمال الدين عبد المعطى أحمد
احمد محروس محمود مرسي
أحمد جالل أحمد سيف
عدى محمد صادق عثمان عبدالعال
مريم احمد عبدالحميد عبدالعال
فؤاد حلمي فؤاد عبد المجيد
رحاب عادل مصطفى عبد المنعم
فرج السيد احمد محمد
كريم بالل احمد عبد المجيد
محمد صالح عطية محمد
عمرو صالح الدين السيد احمد
بتول أحمد ظهران عبد العزيز علي الجزيري
أيمن صالح الدين إبراهيم إبراهيم
احمد علي محمد مهيب
سيد مصطفي محمود عبد العال
محمد فاروق محمد شاهين
محمد احمد منير علي أفندي محمد

فرح محمود محمد محمود
فريدة محمود محمد محمود
مالك احمد محمد محمد السيد
اسر محمد محى الدين محمد عبدالعزيز
ملك طلعت محمود محمد السويفي
محمد طلعت محمود محمد السويفي
حبيبه أحمد محمد عبدالفضيل على جاب هللا
اياد محمد حسين أحمد
محمد مصطفى عبد الفضيل جالل
لوجين مدحت احمد يونس
فريدة محمد صالح سيد محمد
هيفار احمد عبدالحميد احمد
سلمى عبدالرازق السيد عبدالرازق
حمزة
منة
يوسف أحمد محمد أحمد الشمسي
مريم رشوان شوقي رشوان
نور الدين محمد عشماوي
انس محمد محمود
صافيناز محمود حسن محمد نصر
ملك محمود محمد محمود
أحمد محمد طه محمد محمد الجندي
الجاسم محمود صبري محمود علي
فاطمه عماد عبد المحسن محمد زايد
ريماس وائل محمد على ابراهيم
عدى حيدر عبد العاطى محمد سعيد سعد
سليم محمد الصادق سعيد مصطفي
علي
احمد هشام عبدالرازق محمد
روفان
جاسر
جودي محمود عبد الحليم دعبس
عمر زكي محمد زكي عباس
عمر محمد رمضان علي عطية
عبد الرحمن اسامه احمد عواد
ملك كريم محمد محمود
كرئيس

فرح محمود محمد محمود
فريدة محمود محمد محمود
دعاء محمود السيد السيد عسكر
محمد محى الدين محمد عبد العزيز
الفت خضر فرج ابراهيم
الفت خضر فرج ابراهيم
أحمد محمد عبدالفضيل على جاب هللا
محمد حسين أحمد حسين
مصطفى عبد الفضيل جالل سيد
مدحت احمد يونس عبدالاله
سوزان صبري يس محمد
هبة عبداللة سيد احمد عبد العاطي
سلمى عبدالرازق السيد عبدالرازق
محمد السعيد محمد حسن
أحمد فاروق خضر ابراهيم
أحمد محمد أحمد الشمسي
عزه فاروق السيد عمر
نسمة سمير محمد محمود محجوب
محمد محمود احمد محمود
محمود حسن محمد نصر
محمود محمد محمود محمد
محمد طه محمد محمد الجندي
محمود صبري محمود علي حسن
عماد عبد المحسن محمد زايد
وائل محمد على ابراهيم
حيدر عبد العاطى محمد سعيد سعد
محمد الصادق سعيد مصطفي عبد المجيد
ياسر علي بيومي ابراهيم
هشام عبدالرازق محمد ابراهيم
احمد عبد الرحمن عبد الناصر عبد الغني
احمد عبد الرحمن عبد الناصر عبد الغني
محمود عبد الحليم عبد الفتاح دعبس
زكي محمد زكي عباس
محمد رمضان علي عطية
اسامه احمد عواد احمد
كريم محمد محمود حراجي
مايكل ميخائيل منصور ميخائيل

تامر محمد احمد عمر
عمر تامر محمد احمد عمر
محمد اسماعيل احمد رمضان
ياسين محمد اسماعيل
محمود على محمد الشرقاوى
عبد الرحمن محمود على محمد الشرقاوى
إسالم محمد محمد محمد
كنزى
عاصم محمد محمود محمد
جنى
أحمد بيومي محمد بيومي
محمد
احمد محمد على احمد
فريدة احمد محمد على
احمد ممدوح عمر احمد
حمزة احمد ممدوح عمر
صفا علي السيد علي فوده
صفا علي السيد علي فوده
محمد اسامه محمد حسن
حمزه محمد اسامه حسن
مشهور نبيه احمد السيد
احمد مشهور نبية احمد السيد
مصطفى يونس احمد يونس
محمد مصطفى يونس
إيهاب عاطف عبده اسكندر
اميلي
إيهاب عاطف عبده اسكندر
أنتوني
محمد عثمان السيد محمد
عمر محمد عثمان السيد
حسام الدين حسني عبد الوهاب حسن
ياسين حسام الدين حسني عبد الوهاب
خالد رجائى يوسف عبد الفتاح
عبد الرحمن خالد رجائى يوسف
أهلة أحمد قوشتي أحمد
أهلة أحمد قوشتي أحمد
شريف محمد صبري حسن محمد
جنى شريف محمد صبري حسن محمد
عماد الدين علي علي يوسف شافعي
معاذ عماد الدين علي علي يوسف شافعي
تامر ونجت بديع ابراهيم النوبى
جيوفانى
سارة حامد عبدالرؤف حسين
سارة حامد عبدالرؤف حسين
احمد حسن البنا عبد الغني عبد الحكيم
راؤول احمد حسن البنا
مى عبد الوهاب جابر عبد الوهاب
يمنى احمد محمد عبد المجيد صادق
مصطفى محمد حسين عبد الفتاح
ياسين مصطفى محمد حسين عبد الفتاح
مصطفي عرابي شوري رمضان
فارس مصطفى عرابى شورى
محمد مصطفى سيد مصطفى
روفان محمد مصطفى سيد مصطفى
أيمن حسين حسين الحسيني
تولين أيمن حسين حسين الحسيني
باسم محمد حسين حسن
ريتال باسم محمد حسين حسن
باسم فرج بسنتى جرجس
كيفن
محمد حسن محمد محمد
مريم محمد حسن محمد
ساره محمد جوهرى على
حمزه
محمد هنري محمد فوزي محمد مبروك عيسى منى عبد الرحمن منصور الجندي
سامحه هنري محمد فوزي محمد مبروك عيسى منى عبد الرحمن منصور الجندي
أحمد محمد عبد الحميد محمد
ندى احمد محمد عبد الحميد محمد
محمد ايمن محسن اسماعيل على
محمد ايمن محسن اسماعيل
محمد وجيه عبد الرحمن عبد الرحيم
جنى محمد وجيه عبد الرحمن عبد الرحيم

محمد جالل الدين محمد عبد الحى
حمزة وليد جمعة عبد الغنى
على أحمد فتحي محمود حسن
عمر أحمد فتحي محمود حسن
كنزى اسامة محمود عبدالعال مجاهد
فارس ياسر محمد محمد محمد يونس
محمد محمود محمد محمود محمد عليوه
فريده مشرف محمد مشرف محمد
مريم عبد هللا محمد حسن احمد
عمر
عائشة محمد على عبد السالم
وتين همام سليم عثمان
مريم خالد محمد عبد العظيم جعفر
عمر محمد أمين محمد
نور الدين هاني محمد ابو العال جمال الدين
عمر اسالم محمود محمود سيد الشهاوي
أدم أشرف حسانين حسين القليوبى
إبرأم
احمد ايمن عبد المهيمن عبد المجيد الشافعي
مريم امجد مصطفى عبدالحميد الجوخى
جودى
يس
لوجين عصام السيد عبدهللا
عبدهللا ايمن نبيل
روبا محمد سيد عبدالرازق احمد
أيه محمد عبدهللا الشامى
اسالم محرز محمد سويلم
ادم طارق محمد علي محمد
هنا سامح ابراهيم علي ابراهيم
جيالن حالد عبد هللا احمد
جنات محمد محي الدين عبد الحفيظ
كريم احمد حسين شعبان
اسر ايهاب احمد محمود محمد
مروان صالح ابراهيم يوسف
فيروز وائل على ابوسريع على
توماس عماد فؤاد برسوم
يوسف محمد عويس محمد أحمد

جالل الدين محمد عبد الحى محمد حجى
وليد جمعة عبد الغنى ابو ابراهيم
أحمد فتحي محمود حسن
أحمد فتحي محمود حسن
دينا حمدى عبدالفتاح بهنسى
ياسر محمد محمد محمد
محمود محمد محمود محمد عليوه
مشرف محمد مشرف محمد
عبد هللا محمد حسن احمد
أحمد حمدي السيد جاد
محمد على عبد السالم عبد العال
همام سليم عثمان ابراهيم
غاده محمود حلمي محمود علي غالب
محمد أمين محمد عبد العال
اسماء فتح هللا احمد الصادي
اسالم محمود محمود السيد الشهاوي
أشرف حسانين حسين القليوبى
سامح مكرم إبراهيم مجلى
احمد ايمن عبد المهيمن عبد المجيد الشافعي
امجد مصطفى عبدالحميد الجوخى
حسنين محمد حسن حسنين
هشام عبداللطيف محمد عبدهللا
عصام السيد عبدهللا محمد
ايمن نبيل حسين فهمي
محمد سيد عبد الرازق احمد
محمد عبدهللا شبل الشامي
محرز محمد سويلم حسن
طارق محمد علي محمد
سامح ابراهيم على ابراهيم
خالد عبد هللا احمد حمزة
محمد محي الدين عبد الحفيظ ابو الحمد
أحمد حسين شعبان أبوالعال
ايهاب احمد محمود محمد
صالح ابراهيم يوسف علي
شيماء الديب على رضوان محمد
عماد فؤاد برسوم ارمانيوس
محمد عويس محمد أحمد

آالء أحمد عبدهللا غريب فرج
يوسف ياسر امين امام
ابراهيم محمد نصر رجب
رقية مجدى عبد العال احمد
مالك عمرو احمد عبدالرازق
مالك أحمد سمير رمضان
سارة وليد السيد محمد الشافعي
سهيل
مريم احمد زكريا ابراهيم راضى
زينة
جنات أحمد محمد زهران
ياسين سامح عثمان قنديل
معاذ
يارا شادي اسماعيل عبدالمنعم سليمان
انس مصطفي سعد محمد حجاج
تقي هشام سعد ابراهيم
مهند عبدالحميد جابر اسماعيل
يمنى قاسم محمد فهمى محمد
شنوده ريمون رضا صبحى
يس
حمزة
عمر
لمار أحمد قرني دردير حسين
ريماس أمير عبد المحسن سيد
معاذ شريف محمد عبد الجواد احمد
علياء علي سمير منير عبد الحليم الجمل
مؤمن احمد ندرى

أحمد عبدهللا غريب فرج
ياسر امين امام مهدى العقباوى
محمد نصر رجب بكر
مجدى عبد العال احمد عبد السميع
عمرو احمد عبدالرازق عطيه
أحمد سمير رمضان محمد
وليد السيد محمد الشافعي
حمزة عبد الفتاح ابو العال عبد العزيز
احمد زكريا ابراهيم راضى
محمد محمود محمد حسن
أحمد محمد زهران محمد
سامح عثمان الصاوي قنديل
ايهاب رضا عبدالفتاح عبدالرحمن
يارا شادي اسماعيل عبدالمنعم سليمان
مصطفي سعد محمد حجاج عبدة
هشام سعد ابراهيم عبد العطيم
عبدالحميد جابر اسماعيل عمر
يمنى قاسم محمد فتحى
ريمون رضا صبحى يوسف
أحمد عبد هللا على أبراهيم
محمد عاطف احمد األكيابي
محمد عاطف احمد اإلكيابي
أحمد قرني دردير حسين
خلود علي السيد حسن الصاوي
شريف محمد عبد الجواد احمد
علي سمير منير عبد الحليم الجمل
احمد ندرى محمد خليل

