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المدرسة المصرية اليابانية 1بمحافظة االسماعيلية :
 -1هند عبد الفتاح محمد حامد عوض
 -2مريم فوزى فلتس قزمان
 -3سامح محمد سليمان حسين
 -4ايمان فوزى سليم سليمان
 -5ياسمين فتحي محمد محمود
 -6هند جمال السيد صالح
 -7ماريان كمال ابو الخير واصف
 -8سلوى احمد الشهيدى احمد
 -9منار على عبد العزيز دسوقى
 -10نهي محمد محمد رمضان
 -11نشوه علي شيبة السيد
 -12دعاء على يوسف محمد
 -13نورا نصر عبدهللا خليل
 -14أسماء على عطية عيسى
 -15ندي محمد أنور حسن
 -16نوران حسن عبدالعليم السيد
 -17يسرا محمد محمود عبدالفتاح
 -18أيمن محمد عبدالعاطي فايد
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المدرسة المصرية اليابانية بمدينة العاشر  1محافظة الشرقية
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لورنا صبحى داؤود يوسف
أحمد إبراهيم الدسوقي إبراهيم أحمد عرابي
اميره نجيب محمود محمد
بوسى مخلص محمد كمال
زينب محمد عبد الوهاب بدوى
مروة محمود حسن سيف
رانيا رمضان توفيق احمد
نورا حميدو محمد محمد عرفه
آيه عمادالدين محمد الفجال
أميرة شوقي فتحي بكار
شيماء سلمي هليل محمد
أمانى جمال متولى مرسي الدق
جهاد احمد ثابت احمد
أسماء محمد محمود السيد خضير
سماح اسماعيل عبدالحميد رمضان
منى وجيه السيد محمد الدراوى
احمد جمال الدين اسماعيل عبد الحميد
صفاء فتحي محمد رجب
بسمة احمد فوزي السيد
مي زكريا عبده جعفر
مي محمد غنيم أبو العز
ايناس محمد محمد محمد محمد مصطفى
فاتن طارق كمال الدين محمد
عال عزت محمد احمد
محمد انيس عمارة محمد عبد المعبود
مروه نور شحاته محمود
وفاء عبد الفتاح ابو الفتوح حسانين
هناء فتحى عبد الرحمن خليل
شيماء محمد عبدالحميد محمد
شيماء علي محمد احمد
سارة هاني امين عبد الحليم
شيماء عبدالمنعم حبشي عبدهللا
محمد علي محمد إسماعيل
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المدرسة المصرية اليابانية بالمنتزة محافظة االسكندرية
 .1نوره سليمان محمد عبده زايد
 .2يوستينا عادل عبد المالك جاد
 .3هند احمد احمد مختار
 .4وسام محمد عبد الحميد السباعي
 .5امنية علي السيد علي
 .6سمر محمد نجيب عبد الحليم إسماعيل
 .7آية مجدى كمال حافظ
 .8شيماء احمد محمد شعبان
 .9نسرين يحيى عبدالباسط زيتون
 .10عائشه ابوبكر محمد عطا
 .11مروه محمد ابراهيم احمد
 .12لمياء عادل خليل نور الدين
 .13بسمه احمد محمد محمد سيد احمد
 .14شيماء عالء الدين محمود زيتون
 .15ميادة علي عبدالعزيز عبدالسالم
 .16مها محمود علي محمد
 .17اسراء وحيد احمد زكي
 .18سارة درويش محمد صديق
 .19يسرا عيد محمود علي
 .20ندا علي بدير محمد ابو خضرة
 .21بسمة محمد السيد حسن
 .22مارى شهدى خليل سعيد
 .23أحمد سعيد الزناتي خليفة
 .24نهاد حسن فتحي محمد
 .25مها سمير على حسن عكاشة
 .26إيمان سمير على حسن عكاشة
 .27دينا مجدى يونس عبد الحليم العزب
 .28هايدي السيد حامد علي
 .29إيمان صالح عمر أمين
 .30امل حلمى محمد محمدين
 .31داليا محمد علي والي
 .32سها محمد عبدالمنعم محمد حافظ
 .33مشيرة محمد حسن على حسن
3

()4

المدرسة المصرية اليابانية ببرج العرب 2محافظة االسكندرية
 .1إكرامي محمد السيد قطب جويلي
 .2رشا السيد التهامي منصور
 .3مينا ميالد صديق بهنان
 .4محمد سعد ابراهيم سباعي
 .5سارة أحمد جالل الدين محمود محمد عبد الحليم
 .6ماهي نور علي علي فرج فضل
 .7بسنت أحمد محمد أحمد
 .8مرفت محمود عبده محمد
 .9اسماء احمد الطيب عبد الماجد
.10

منى عاطف على ابراهيم

.11

لمي احمد السيد محمد

.12

بسمه محمد محمد الدسوقى

.13

ايمان احمد عوض محمد

.14

تسنيم أنور عبداللطيف فضيل
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()5المدرسة المصرية اليابانية بحدائق اكتوبر محافظة الجيزة
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إسراء علي إبراهيم توفيق
صفوان عرفات عبد الرازق علي
احمد نعيم بدوي
ماريا ميشيل عبدهللا حبيب
اورجينا سعد عطا رياض
ناهد طارق محمد عبد الرحمن
سميره يوسف أحمد شبانة
هناء سليمان محمد سليمان زامل
مريهان مدح النبى محمود احمد
اسماء محمد حسني أحمد ابراهيم عامر
سماح عبد الجواد محمد نجدي
إيمان محمد مصطفى محمد
نجوي عادل عوض محمد احمد
مروه عامر محمد عبدالرحمن
زينب محمد عليوة علي
اميرة عصمت عبد السميع علي
آالء توفيق أبو الفتوح توفيق
نشوى سمير عبدالحميد خليل
سمر محمد صالح الدين محمود نجم
رضوي ممدوح سعد زغلول
آالء محمد عبد الرحمن عبد الهادي
نشوي وحيد احمد حلمي علي
انجي عالء الدين عبد المنعم ابراهيم
رشا السيد معوض عيد
حسام حسين احمد حسين
يسرا خالد سيد عبد الباقي
اسراء محمد شحاته محمد
جهاد احمد فوزى محمود
غاده فتحى احمد اللواتى
نانسى سيد احمد فرح
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أسماء محمود عيد محمود
سامية ابراهيم مهدى حسن
أمل محمود محمد سليم
نهاد ارراهيم محمود رجب
دينا سيد محمد سيد
هبه هللا محمد الشهير بساطع سليم سعيد سالم
مروه الديب عبدالراضي علي
مصطفى صبحى فارس بيومى
اريني عبدالملك حسني عبدالملك
فيوال حنا كامل يعقوب
نرمين محمد الدمرداش محمد
حسام حسين احمد حسين
محمد حمدى السيد محمد
أحمد عادل أحمد عبدالفتاح
محمد رمضان محمد عبد الحميد
أمانى حسين نجيب فرغلى
سمر فاروق عبد الحق سالم
نعمه جمال محمد عبدالرازق
رشا يوسف عواد سيد
صالح مراد صالح مراد
إسراء عبد الحميد صالح عبد الحميد
ماهيتاب مجمد بحر شفيق ابو سعده
إيالريه عاطف زكي عبد الملك
داليا عزت محمد هالل
محمد عبدالرازق مصطفي عبد هللا
اسماء عبد الخالق صديق عبد الباقي
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( )6المدرسة المصرية اليابانية بحى العرب بمحافظة بورسعيد
 .1أحمد أحمد شتيوي شتيوي
 .2انجى سمير عيسى عطيه
 .3سمر عبد الرحمن عبد العزيز حسن غانم
 .4داليا صفوت بشندي عبد الحليم
 .5يوستينة محب ديسكورس تادرس
 .6نورهان محمد احمد عبدالعال
 .7نورهان السيد السيد العجمي
 .8بسنت صديق جريس فارس
 .9منة هللا ياسر على الحمامصى
.10شروق محمود محمد مرجان
.11شادية على فهمي علي
.12دعاء محمد شحات سيد احمد
.13غادة فوزي عبد المبدئ ابو زيد
.14هبه عبد القادر محمد سلطان
.15رضوى عبده السيد الفيومى
.16يارا عبده حسن علي الغوالبي
.17ريهام محمد علي حسين
.18سهير السيد محمد عيد المزين
.19منه هللا ابراهيم محمد ابو النصر
.20أحمد مصطفى أحمد بدوي
 .21رشا محمد نجيب السيد
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.22هدير مجدي احمد عبد الرحمن متولي
.23وفاء احمد عصام مسعد
 .24نانسي رشاد محمد علي أبو عمر
.25مي محمد مصطفي مسلم
.26فاطمة توفيق يوسف عيادة
 .27بسمة السيد العربي إسماعيل محمود إبراهيم
.28عال محمد محمود بدير
 .29هبه هللا فخري علي إبراهيم حسين
.30جهاد محمد محمود بدير
.31سوميه السيد العربي السيد احمد الوزي
.32اياد سيد عبدالحفيظ عبدالكريم
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( )7المدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد محافظة الجيزة
 .1أمل صالح الدين محمد السيد مصطفى
 .2نيرمين نبيه نصيف عبد الشهيد
 .3مصطفى رمضان أحمد عبد العال
 .4اية عماد محمد كامل
 .5أسماء أشرف أحمد عبد الغني
 .6اية هللا محمد احمد يوسف
 .7أيات أحمد السيد أحمد
 .8نهاد محمد ضياء الدين حسن الشاذلى
 .9منال رمضان شحاته زيدان
 .10والء إبراهيم محمد حسنين
 .11نرمين سمير توفيق حليم
 .12باكينام حسن ابراهيم سالم
 .13أميره ثابت محمود همام
 .14اسماء عبدالرؤف محمد ابوزيد
 .15رانيا حسني حبيب ابراهيم
 .16اميرة محمد شحاته توفيق
 .17هبة كمال محمد محمد الجندي
 .18رحاب علي خميس عفيفي

9

()8المدرسة المصرية اليابانية بكفر صقر محافظة الشرقية
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

محمود عطيه ابراهيم محمد
محمد السيد احمد محمد
أمل مصطفي محمد احمد
أميره محمد عبد الرحمن حسن
ايمان احمد جوده منسي
اسماء فرحات حسن ابراهيم
ساره عبدالحميد محمد عبدالحميد
دينا حسن إبراهيم كرم هللا
شيماء حمدي عبداللطيف احمد
سهام محمد احمد محمد غريب
الزهراء عبد الفتاح محمد احمد
هبه على الطاهر موسي
إسراء عيداروس طه طه
محمد عطيه السيد أحمد عطيه
محمود عبدالحليم محمود مرسي
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( )9المدرسة المصرية اليابانية باسيوط الجديدة محافظة اسيوط
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

فريال بشري درته منقريوس
امجد سمير تودرى بانود
محمد فتحي ابراهيم احمد
شيماء بخيت هاشم بخيت
زينار قدري خلف عبدهللا
ايمان ثروت فهيم عبدالمالك
دعاء أحمد على عبد الناصر
مروة المدثر سلطان محمد
آيات درويش حنفي درويش
محمد السيد محمود محمد
نسيبه خلف عبدالرؤوف عالم
كريمه فتحي عبد النعيم حسن
محمد عمر سيد عبدهللا
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( - )10المدرسة المصرية اليابانية ( )2بمدينة العاشر محافظة الشرقية
 .1ايمان حسن محمد حسن على
 .2ميريام فيصل فوزى اسكندر
 .3محمد عبداللطيف عبدالموجود رضوان
 .4والء مراد مصطفى محمد
 .5دعاء إبراهيم محمد حسن الطويل
 .6نسمه بركات عبدالحميد عبدالقادر
 .7سلسبيل مصطفي فهمي السباعي
 .8آيات عبد القادر أحمد عبد القادر
 .9اميره على سالمان فيصل
 .10مني رشاد عمر محمد
 .11أحمد إبراهيم وهبه إبراهيم حسن
 .12هبه مصطفى أحمد بدوي
 .13فيبي كمال سعد صليب
 .14منار ممدوح متولى جالل متولى
 .15امل مصطفى محمد مصطفى
 .16دعاء محمد عبدالرحمن محمد العشري
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( - )11المدرسةالمصرية اليابانية  2بالقاهرة الجديدة محافظة القاهرة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29

هناء صالح عبدالحليم عمر
ناريمان محمد عبدالشفيع منصور
لمياء مصطفي سمعان سالمة
خلود محمد المهدى ابراهيم توفيق
وجدان حازم يوسف صديق
ماجى محمود على عبد المجيد
مها محمد محمد سعد الدين
هناء عاطف إبراهيم خليل
سماح عادل عبد الرحمن عبد الغني
بسمه محمد عبد الجواد محمد
اسراء طارق فتحى عبد السالم
سحر حسان أحمد ابوالوفا
منة هللا أحمد محمد على
مروه محمد قدري محمد حسن
دالل ربيع عبده حادم
مى احمد محمد عبد السالم
زينب حسن حسن عبد السالم
هدير مصطفي ابراهيم عبدالقادر
ايمان بدر الدين احمد ابراهيم
أريج اسماعيل احمد محمد طنطاوي
سمر سمير عبد الواحد مصطفي
آية هللا العربي محمد السيد
شيماء محمد عبد الرحمن بشير
إكرام محمود عبدالعزيز حسن
آيه عبد المنصف محمد محمد
رانيا مصطفى أحمد حماد
مني عثمان عبد الغني عبد العليم
فاطمه رمضان عبد العزيز فرج
سماح نبيل عبد العزيز السيد
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.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39

بثينه ابراهيم حسين ابو المجد
نسمه محمد محمد حسين حامد
نادية عبد الجابر فهيم عبدالجليل
أسماء مصطفى سعد رمضان
منريت فيكتور عبده بشاره
خلود محمد عبد الكريم اسماعيل
مروة ماهر عبدالحليم معروف
اسماء صبري عبدالرحمن هريدي
أحمد محمد أحمد القرش
سامح محمد محمد صادق نيفه
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( -)12المصرية اليابانية بالمنطقة الصناعية باكتوبر محافظة الجيزة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

تغريد محمد إبراهيم محمد
ماريان ماهر توفيق فلتس
ليلى خيرى سعدى فواز يوسف
شيرين نصر متواى فتوح
اسماء عبدهللا حسن زيدان
شيرين هانى على السيد
شيرين نصر متواى فتوح
مروة نبيل عزاري حنا
نهال منير الشافعي محمد القدوسي
سمر عبد الرحيم أبو الفتوح أحمد
ايمان طه السيد ابو العزم غازى
رحاب علي خميس عفيفي
شيماء محمد أحمد محمد
امنيه بدر ابراهيم محمد
اسماء عبدالرؤف محمد ابوزيد
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(- )13المدرسة المصرية اليابانية ببرج العرب  1محافظة االسكندرية
 .1رانيه ابراهيم أحمد عبد الحميد
 .2تيسير عبدالفتاح محمد عبدالفتاح
 .3شيما مصطفي محمد شابون
 .4رباب محمود عبدالحق زكريا
 .5نادية أحمد فهيم أحمد
 .6سمر عبدالغنى محمود محمد
 .7ساره السيد ابراهيم احمد
 .8أسماء أحمد عجمى محمود
 .9اسماء جمال ابراهيم النشار
 .10شيرين أحمد صالح عبد الحميد محمد
 .11هاجر على محمد على السيد
 .12ايناس عبد القادر محمد المحروقي
 .13فاتن محمد عبد العاطى محمد
 .14دينا عبد العاطي الحسينى فرحات
 .15رانيا حسين جابر كرم
 .16سيمون جورج عبيد جرجس
 .17ايهاب مصطفى عبدالقادر مهيا
 .18محمد صبري عبدالهادي السيد
 .19محمود احمد علي محمد نصير
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(- )14المدرسة المصرية اليابانية ببنى سويف الجديدة محافظة بني سويف
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

محمد محمد عاشور على أبوالعال
مريم كميل عبد السيد بطرس
كريم محمد سعيد سعد احمد
ابتهال كمال أحمد عبد الجواد
سلمى عبدالجواد احمد منصور
الشيماء جمال محمد على
ياسمين عاطف عبد العزيز مطراوي
شيماء قرني محمد عبد الكريم
مهاد مصطفى عيسى بخيت
اميره مجدي جمال الدين عزت
زينب محمد كمال الدين محمد أحمد
أمنية أحمد عبدالحفيظ أحمد
نها عاطف محمد مصطفى
بسمة أحمد زكي علي
حنان حلمي محمد احمد
آيه محمد جمال الدين فتحي سيد
هاله حسانين هاشم عبد الجواد
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(- )15المدرسة المصرية اليابانية بحوش عيسي محافظة البحيرة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

مروة أبو النصر عبد الباعث البوهي
محمد جمال محمود البطش
نهى زكريا أحمد بركات
هبه عزت سعيد موسى
هالة محمد منير عبدهللا عبدالرؤف
هالة فايز عبدالعزيز محمد
نسمة محمد عبدالمقصود عبدالغني
نرمين عبد الرحمن إبراهيم عبيد
نورهان سامي عبد الحفيظ عبدالقوي
امل محمد عبد الصمد سعيد
امنية صالح محمد عبد الحميد
بسمة انور احمد مصطفي خفاجة
هيام فوزي عبدالرازق صالح
شاكر فريد يوسف ابوعلي
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-16المدرسة المصرية اليابانية بدمياط الجديدة محافظة دمياط
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21

أحمد عبده عبدالباقي علي
ديانا مجدي جرجس مرقص
أمنية حمدى عبده أبوسمرة
سلمى سليمان المرسي والي
سارة حمدى أحمد الحضرى
هبه أبويكر محمد الفيومي
سارة محمد السيد الطنملي
مي احمد محمد الحلو
ايمان ابراهيم احمد مشرف
منى عبده مصطفى مقلد
داليا علي محمود غنيم
ايمان ربيع عبد السميع هاللي
وسام محمد محمد الراجحي
والء احمد محمد الشربيني
نسمة كمال محمد إبراهيم
فاطمه محمد عبد الفتاح محمد نصر الدين
هاجر صبرى أحمد فهيم
مها شاكر علي المتولي قنديل
عهود محمود عبد اللطيف تمام
عزه بكر عبده ابوزيد
رضوى محمد مختار مقلد
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-17المدرسةالمصرية اليابانية بمدينة قنا محافظة قنا
 .1محمد محمود مبارك محمود
 .2كيرلس جورج روماني الياس
 .3احمد محمد عبداللطيف محمد
 .4رانيا حسن حماد محمد
 .5زينب على مصطفى حسن
 .6سارة عادل محمود سباق
 .7منى عبد الصبور احمد
 .8هبه مصطفى على احمد
 .9آية هللا عاطف على سيد
.10

غاده طلحه محمد طلحه

.11

دعاء إبراهيم حامد سيد

.12

أسماء عبدالرحيم حلمى أحمد

.13

رفيق نصر صدقى جرس

.14

منال محمد سيد حسن

.15

امانى صفوت ماهر قرشى

20

-8المصرية اليابانية بالغردقة ( )1محافظة البحر االحمر
 .1سماح وجية سالمة سليمان
 .2داليا مفرح ايوب جرس
 .3محمود محمد محمود داود
 .4هبه علي محمد سليمان
 .5ميادة محمود محمد ابراهيم
 .6نجوى مهدى محمد يوسف
 .7تيسير عثمان احمد محمد
 .8سمر محمد محمد ابراهيم
 .9نرمين جميل قالدة بقطر
 .10وسام عبد الفتاح محمود مكي
 .11والء محمد محمد عبد الوهاب الدري
 .12منار محمد عبد هللا علي
 .13لمياء محمد عبد العاطي احمد
 .14باتريشيا سمير تامر سابا

21

(- )19المصرية اليابانية بالغردقة ( )2محافظة البحر االحمر
.1

كريمة محمد السيد شاهين

.2

نوئيل عادل موريس رزق

.3

شيماء محمود عبدالوهاب محمد

.4

عليو عبادى احمد عبدهللا

.5

ياسمين مصطفى الشحات السعيد عبد الواحد

.6

شذى احمد احمد حامد

.7

رحاب يحيى احمد محمد

.8

راندا كمال عبدالعاطي حسن

.9

دعاء حمدى ذكى فرج

.10

يمني يسري سيف النصر عبد اآلخر

.11

اسماء يسن محمد محمود

.12

سها رافت عبد الحميد محمد

.13

مروه حامد احمد سعد هللا
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 -20المدرسة المصرية اليابانية بسمنود محافظة الغربية
 .1امانى عبد النبي عبد الرحمن عبد السالم بركات
 .2أمانى نصر السعيد الشناوى
 .3حسام الدين أبو الفتوح عبد الحليم عناب
 .4سارة عالءالدين عبد العظيم حمد
 .5سارة محمد عبد المطلب راضى
 .6سمر أحمد عبدالخالق عيسى
 .7مايسه فايز ميخائيل حنا
 .8محمد منير محمد يوسف أبو الحسن
 .9مها عبد الرحمن عبد الهادي أحمد البرهامى
.10

نهي على عبد المنعم السجاعي

.11

هبه البسيوني مصطفى سعد

.12

هناء عبد الحميد علي صالح

.13

وائل مرزوق شبل البغدادى
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 -21المدرسة المصرية اليابانية بطنطا محافظة الغربية
أحمد عاطف محمد محجوب
.1
.2

آالء أمين محمود ابراهيم

.3

آيه جمال إسماعيل أحمد المراسى

.4

آيه محمد رفعت عبد العزيز محمد

.5

جاكلين منير صليب تادرس

.6

دينا عبد الرحمن محمد فتحى السرسى

.7

دينا عبدالفتاح ابراهيم النجار

.8

عبدهللا طلعت فهمى خفاجى

.9

ريهام محمود محمد حموده

.10

رانيا مصطفى محمد المخلصاوى

.11

ساره السيد ابو المعاطى محمد

.12

ساره شكرى ابراهيم احمد

.13

سلمى محمد عبد الهادي أبوزيد

.14

سمر عبدالناصر محمد نبيه

.15

سوزان محمد السيد فوده

.16

فاطمة مصطفى مصطفى أبو عاصى

.17

محمد عزت حلمي همام

.18

مروة احمد عباس احمد

.19

منة هللا محمد اسماعيل حسن

.20

منى عاطف محمود الملواني
24

.21

نهلة جميل مصطفى الضو

.22

نسرين محمد عبد الجواد علي الرفاعي

.23

شيماء محمد محمد راضى

.24

نهى السيد أبو المعاطى محمد

.25

هبه محمد أبوعوف نجم

.26

هدى طارق محمد صالح

.27

هند محى محمد شوره

.28

ياسر صالح الحسينى االمام

.29

ياسمين حسن يوسف حسن
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 -22المدرسة المصرية اليابانية فيصل محافظة السويس
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21

أيمن سعد عبدالرحمن رجب
مادونا عادل فاخوري ميخائيل
اسراء محمد احمد عبد الرحيم
نهى أحمد محمود حسن
ايات محمد العبد محمد قاسم
شيماء نبيل ابراهيم عبدهللا
اماني فتحي جوده محمد
عواطف عبده جودة عبد العظيم
منى إبراهيم الدسوقي أحمد خضر
هدير حسن ابراهيم محمد
أميرة السيد محمد جابر
نسمة محمد محمود محمد
سوزان يوسف محمد مدنى
حنان محمد خليفة حسين
فاطمه محمد جبلى منيفى
علياء خليل خليل محمد
مريم محمود نعمان ابو الليل
نوران مصطفى سعد حسن
نهي عبده جابر خليل
سوزان عزيز فكري اسكندر
دينا فوزي محمد عطيتو
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 -23المدرسة المصرية اليابانية جمصة محافظة الدقهلية
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

انجي كمال القس شنوده مقار شنوده
ايناس صبرى على حسانيين الظميان
أسماء محمد إبراهيم السيد علي
أسماء محمد منصور محمد
وردة السيد محمد الهالوي
سهام فهمي عبد النبي عبد هللا
محمد فوزي إبراهيم إبراهيم
حسناء عوض محمد حسين
مريم السيد محمد السيد
مصطفى محمد البيومى محمد
نشوي عادل السيد مصطفي
نهال عادل السيد ابراهيم صالح
هبه حسنى محمد عبدالهادى عواد
هبه محمد عاشور عبد المنعم
هدير محمد محمد شفيق
هند حافظ عبد الحميد عبد النبى
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 -24المدرسة المصرية اليابانية بحي العقاد محافظة اسوان
 .1محمد كمال الدين محمد خير
 .2بشارة سمعان قديس بشارة
 .3محمد زكريا فريد موسي
 .4اسماء رمضان داود عبده
 .5زينب احمد سعيد الشين
 .6وفاء السيد أمين إسماعيل
 .7هبه محمد رجب أبو ضيف
 .8بسمة محمود رجب عبد الكريم
 .9هبه محمد احمد محمد
هبه سيف النصر علي محمد
.10
محمد مسعد حجاج محمد
.11
عالء عماد جاد الكريم عوض
.12
شيماء صبري إبراهيم آمين
.13

28

 -25المدرسة المصرية اليابانية قوسنا محافظة الشرقية
 .1ايهاب عبد المرضي عبد الحميد العناني
 .2اماني محمد خطاب السباعي
 .3مها صالح محمد موسي
 .4ايه محمد هشام محمد عبد الغنى
 .5السيد عبد الرحمن سيد محمود
 .6مصطفي محمود الصاوي ابوعلي
 .7أسماء مقلد عبد الرحمن على
 .8محمد عادل فرج عبدالعاطي
 .9باسمه مصطفى محمود عيسى
جاكلين نبيل فائق جرجس
.10
دعاء السيد عبدالغني أحمد الديب
.11
رانا محمد علي ندا
.12
ساره جمال محمد عبده
.13
شيماء جالل شفيق محمود
.14
شيماء سعيد عبد الفضيل عبد الحافظ
.15
محمد نجيب عبد المجيد عبد المجيد
.16
فهد على عبد الوهاب عفيفى
.17
ميار حسني محمد عبد العزيز
.18
نورا عبد الهادي حسن البيلي
.19
حسناء عاطف محمد عبد المنعم
.20
وسام فرج عبدالسالم شعالن
.21
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 -26المدرسة المصريةاليابانية ببنى عبيد محافظة الدقهلية
 .1اسماء كمال ابراهيم عبد اللطيف
 .2سعاد جمال محمد السعيد
 .3سماح حسين مختار متولى
 .4عبدهللا احمد محمود عبدالعزيز
 .5هدى موسى عباس على
 .6محمود محمد محمود ابراهيم طه
 .7رندا على عبد الحليم على
 .8داليا سمير محمد احمد ابو جبل
 .9نشوى امين محمد محمد عبدالرؤف
 .10هيثم إبراهيم المحمدي حسن
 .11نورا السعيد اسماعيل عوض
 .12نورا العربي ابراهيم حسانين
 .13هند إبراهيم عطية حسين
 .14والء أحمد عبد الحميد عبد الهادي
 .15مايكل نصر عوض هللا طلبة

30

 -27المدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم محافظة المنوفية
 .1ابتسام محمد سعيد االقرع
 .2ابراهيم فرج السيد فرج مرزوق
 .3اسراء محمد عبد الستار عبد العال
 .4ايات عبد المنصف عبد المقصود سعد
 .5ايمان محمد ابراهيم السيد
 .6أحمد عبد الهادى يوسف على شلبى
 .7أحمد نصر أحمد إبراهيم
 .8اسماء محمد طلعت المعدوى
 .9أسماء لطفي ابراهيم خضر
 .10أماني محمود محمد مدكور
 .11بسمة عبدالرؤف عبدالمنعم المنياوي
 .12تسنيم رمضان محمد مصطفى
 .13ثناء محمد صالح عيسي
 .14فرج سعيد سليمان فرج هللا
 .15دعاء محمد على خوخة
 .16رانا زيد علي سالم زيد
 .17ريهام محيى محمد الشباسى
 .18ساره ربيع السيد شحاته حامد
 .19سارة عبد المنعم مصطفى البحيرى
 .20سمر احمد صبري المراكبي
 .21سمر صفوت سعد محمد الغندور
 .22سها محمد ابراهيم طايل
 .23شيماء علي عبد السميع بدر
 .24بسمه شكرى عبد المعطى سعيد
 .25عاطف إسماعيل إبراهيم أبو شادي
31

.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38

عالء محمد ابو الفتوح الجيزاوى
ناني أحمد رفعت إبراهيم مسعود
يوسف محب عزيز ابراهيم
ماجد حامد السيد موسى
مروة توفيق أبو المعاطي الجمل
مروة عبدالقادر ابوالفتوح عبدالمحسن
مى عبد العزيز عبد العاطى عفيفى
عمر ابراهيم محمد ابوزيد
مي عبدالحميد عبدالعزيز محمد
هدير السيد عبد الرحمن أبو ضلع
مديحه بسيونى فكرى عفيفى
هبه حسنى أحمد شرف الدين
هند عامر طه عامر
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 -28المدرسة المصرية اليابانية بالشروق  1محافظة القاهرة
 .1احمد محمد احمد الكنانى
 .2امنيه محمد حنفي محمود
 .3إيهاب سمير محمد علي
 .4رحمه حسن عبد الجواد عبد الجواد
 .5سارة فؤاد محمد حميد
 .6سلسبيل احمد منصور معلى
 .7سمر عادل وهبى عبده
 .8عنان عبد الرحمن عبد الحميد أحمد
 .9مريم عزمى الشايب عبد النور
هبة سيد محمد على
.10
دينا عبد الحميد شومان
.11
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 -29المدرسة المصرية اليابانية بالشروق  2محافظة القاهرة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

المنشاوى عبدالحليم المنشاوى عبدالحليم
ايمان محمد على الفرماوى
دعاء محمود محمد محمود
عبير أحمد محمد أبو موسي
مني فتحي بدوي هريدي
حنان محمد ابراهيم
نعمه عبد العزيز محمد ابو خيره
نهى جرجس سعد مسعد
سهام كمال احمد الخولى
هبه هللا مجدي انور علي
هشام وجيه عبد المنعم احمد
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 -30المدرسة الشهيد كريم يحي رفعت محمد شوقي المصرية اليابانية محافظة
الغربية
 .1احمد محمود امين عبدالرحمن
 .2ايمان علي المحمدي حالوة
 .3أحمد السنوسي براني مصباح
 .4أيه رضا عبد العزيز لطفي
 .5داليا جمال السعيد موسى السايس
 .6داليا يوسف السيد يوسف العدوى
 .7رانيا السيد محمد داود
 .8زيزي حسن حسن سالمه
 .9سارة يسرى سمير اسكندر
 .10سمر خالد نصر الدين بيومي شهاب
 .11محمد راشد ابراهيم الضنيان
 .12محمد وحيد عبدهللا متولي
 .13هند شكرى عبد العزيز على رضوان
 .14منار محمد محمود جابر
 .15نسمه ابراهيم لطفى سلطان
 .16هاجر مختار عبدهلل الجندى
 .17هند محمد عبد العظيم البكري
 .18ياسمين أحمد عبد القادر كامل
 .19ياسمين مصطفى محمود ناصف
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 -31المدرسة المصرية اليابانية بمنشأة سنورس محافظة الفيوم
 .1عاطف غرياني رحيم علوان
 .2اميل بباوى عيد بباوى
 .3عمرو محمد فؤاد فتحى مصطفى
.4احمد ناصر ابرهيم محمد
 .5كرستين محسن بشرى ايوب
 .6ندا أحمد عبدالقوى عبدهللا
 .7فاتن صبرى السيد حسنين
 .8فاطمة محمد عبد العزيز حافظ
 .9رينام كارم محمود عبد الواحد
 .10يسرا مختار عجمي بدوي
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 -32المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الفيوم
 .1إبتسام حسني أحمد عبد الجواد
 .2مريانه نبيل شوقي مجلي
 .3محمود سيد عبد المجيد
 .4رشا مصطفى يوسف صاوى
 .5فاطمة عبد التواب أحمد محمد
 .6علياء على حسن عبد الجواد
 .7الهام حمدى على شعبان
 .8الشيماء عويس اسماعيل خطاب
 .9مي مصطفى أحمد حسانين الشيمي
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