المدرسة المصرية اليابانية بدمياط الجديدة محافظة دمياط
اسم الطفل
يوسف صالح محمود يوسف العلوي
أحمد نشأت محمد الشحات
عمر
مريم
عمرو أحمد نبيل مسعد
بيسان عبد الرحمن سمير عبد الرحمن سرحان
نور
عمر هاني مهني محمد ابراهيم غنايم
ندي هشام محمود حسن العربي
محمد حسين محمد منصور
ليان محمد عادل المنشي
حمزه
يوسف
حال محمد حافظ متولي حافظ
رانسى سامح صبرى محمد ابراهيم
يوسف ايمن احمد عبد الحليم الفقي
حازم حسام عبد الجواد محمد عبد الجواد
عمر بسام محمد عبد الغفور ابراهيم خطاب
معاذ محمود صالح الدين بقشيش
حازم
سما
تسنيم عاطف حامد كسبه
مصعب محمد جمال أنور محمد سراج
جنا محمود ابراهيم السيد أحمد
بسملة السيد ابراهيم السيد
محمود أيمن محمود الهجرسي
محمد تامر عبد الغني أحمد فنا
عبدهللا فتحي ابراهيم السعيد محمد
تقى محى الدين حمدي ابو العز
رامز
اياد
شهاد محمد حلمى كسبه
شهاد محمد حلمي الحديدي كسبه
إياد محمد السعيد دعادير

اسم الوالد
صالح محمود يوسف العلوي
نشأت محمد الشحات صالح بدوي
محمد العوضى عبد المنعم االلفى
محمد السعيد السعيد القواس
أحمد نبيل مسعد أحمد
عبد الرحمن سمير عبد الرحمن سرحان
ابراهيم احمد محمد نور
هاني مهني محمد ابراهيم
هشام محمود حسن علي العربي
حسين محمد منصور محمد
محمد عادل احمد المنشي
محمود وجيه عباس الشبراوي
احمد محمود احمد ابوالفتوح بدوي
حال محمد حافظ متولي
سامح صبرى محمد ابراهيم
ايمن احمد عبد الحليم الفقي
حسام عبد الجواد محمد عبد الجواد
بسام محمد عبد الغفور خطاب
محمود صالح الدين على بقشيش
حماده حمدى عبدهللا عبدهللا
اكرم السعيد السعيد القواس
عاطف حامد حسني كسبه
محمد جمال أنور محمد سراج
محمود ابراهيم السيد أحمد
بسمله السيد ابراهيم السيد
أيمن محمود معوض محمد الهجرسي
شيماء جمال أحمد زاهر
مروة السيد احمد ابراهيم صادق
محى الدين حمدى ابو العز عمر
وليد عوض محمد الخضرى
شريف ابراهيم البسيوني ليله
محمد حلمى محمد كسبه
محمد حلمي محمد الحديدي كسبه
محمد السعيد حسن دعادير

عبد المجيد
كارما رامي السيد التابعي عبد السالم
احمد
هنا أسامه أحمد ابو عيطه
جودي ابراهيم عبد الفتاح عطا
عمرو محمد الشحات شومان
على محمد الشحات شومان
خالد أحمد السيد خالف
اياد احمد محمد خالد كمال عبد الباسط
مير حازم حسن عيد درويش
حال محمد ربيع الباز
ايمان حمدان علي حافظ
يوسف تامر الدسوقي عامر
كنزى محمد صابر فرج السيد األديب
ريماس محمد عزت السيد
إياد السيد عبدالحميد صالح فايز
معاذ حسام الحسيني العوضي الغباري
أحمد محمد السعيد الشهابى
أحمد طارق وهيب جوده
لاير خالد أحمد طلبه السريه
ريتاج ابراهيم احمد منصور
عمر احمد سامي النحراوي
إياد محمد علي مطاوع
هشام محمد محمد إبراهيم سلطان
محمد احمد محمد السيد
يوسف وائل رجب الرازقي
هنا محمد محمد محمود الحفني
يوسف محمد عماد الدين السيد ابراهيم سليم
احمد نبيل اسماعيل مسعد ابراهيم التيتي
مالك
نورين احمد محمد محمد جادو
نور احمد محمد محمد جادو
لوجين اسالم ابو القاسم مرسال
جايدن ابراهيم حسين جمعة
مازن خالد عباس كيوان
عبد الحمن احمد عبد الرحمن عبد الغني الشهاوي
جنى خالد احمد الخولى
يحي عاطف حسن المتولى
ريتال
اياد
ادهم مسعود محمد حسين
معاذ أشرف محمد السيد

رانيا عبد المجيدفرج هللا مفتاح
رامي السيد التابعي عبد السالم
حسن عبد الفتاح عبد العظيم محمد
منه هللا على مصطفى مطاوع
ابراهيم عبد الفتاح محمد عطا
محمد الشحات عبد العزيز شومان
محمد الشحات عبد العزيز شومان
أحمد السيد أحمد خالف
احمد محمد خالد كمال عبد الباسط
حازم حسن عيد درويش
محمد ربيع محمد الباز
حمدان علي حافظ ابراهيم
يوسف تامر الدسوقي عامر
محمد صابر فرج األديب
محمد عزت محمد السيد
السيد عبدالحميد صالح فايز
حسام الحسيني العوضي الغباري
محمد السعيد محمد الشهابى
نسمة كمال محمد إبراهيم
والء فوزى درويش عبدالسالم
ريتاج ابراهيم احمد منصور
احمد سامي عبده النحراوي
يمني محمد زكريا المصري
محمد محمد إبراهيم محمود سلطان
احمد محمد السيد محمد حتاته
وائل رجب مصطفي الرازقي
محمد محمد محمود الحفني
محمد عماد الدين السيد ابراهيم سليم
روقية احمد محمد سعيد
احمد راجحي عبد الحميد المالحي
احمد محمد محمد جادو
احمد محمد محمد جادو
اسالم ابو القاسم على مرسال
ابراهيم حسين جمعة حسين
خالد عباس حسين كيوان
احمد عبد الرحمن عبد الغني الشهاوي
خالد احمد السيد الخولى
عاطف حسن المتولى علي
محمود محمد عاطف السيد
محمود محمد عاطف السيد
مسعود محمد حسين حسين
شيماء عادل عبدالعزيز أحمد

محمد وائل اسماعيل فرج اسماعيل
مالك محمد عوض عوض احمد الغرباوى
محمود احمد محمد سعد شبانه
إيمان رضا شاكر الجوهرى سعيد
آيه عادل السيد يوسف سمره
عبدالوهاب نبيل محمد القفاص
فاروق عمرو فاروق احمد حسين
أدهم حسنى محمد محمد حجازى
جومانا السيد زينهم زهرة
جومانا السيد زينهم زهرة
رانسى احمد عبد اللطيف عبداللطيف يوسف
يحيي محمد عبدالستار الغبور
رقيه محمد وجيد االسمر
محمد عمرو عبدالرحمن السيد بدوى
كنده أحمد ربيع أبوالخير
مايا على احمد ابو الخير سرحان
محمود
أحمد إيهاب ابراهيم محمد سيد احمد معوض
رغد عز الدين احمد احمد بدر
أنس أحمد علي المالحي
سما
على وائل وهيب عبد الحليم
يوسف عاطف يوسف علي بركات معروف
هنا محمد عاطف المتولى هيكل
اسر محمد عادل المنشي
زينه محمد ابراهيم حسان
حال احمد بالل محمد على عبد العاطى
يوسف محمد بكر السيد شمس الدين
علي محمد محمد اللبان
مالك أيمن محمد محمود قنديل
أحمد محمد أحمد عبدالحميد الحمايمى
ريماس ابراهيم احمد منصور
محمد شريف حامد ابو اسماعيل
ديما محمد سالمه حمزه نوفل
ياسين محمد سالمه حمزه نوفل
رؤى تامر عوض الجوخ
ياسين خالد فيصل عبد العال لواطي
ابراهيم صبري ابراهيم شرف
هدى كمال الدين محمد ربيع
رقية اسالم احمد عبيه
أنس أحمد محمد المزين
طارق وليد فخرى أبوعلى

وائل اسماعيل فرج اسماعيل
مالك محمد عوض عوض أحمد الغرباوى
احمد محمد سعد شبانه
رضا شاكر الجوهرى سعيد
عادل السيد يوسف سمره
نبيل محمد عبده القفاص
عمرو فاروق احمد حسين
أدهم حسني محمدمحمد حجازى
السيد زينهم ابراهيم زهرة
السيد زينهم ابراهيم زهرة
احمد عبد اللطيف عبداللطيف يوسف
محمد عبدالستار عبدالغنى الغبور
محمد وجيد احمد االسمر
عمرو عبدالرحمن السيد بدوى
أحمد ربيع السيد أبوالخير
على احمد ابو الخير سرحان
احمد علي الماوري اسماعيل
إيهاب إبراهيم محمد سيد أحمد معوض
عز الدين احمد احمد بدر
أحمد علي علي يوسف المالحي
حسن عبد الفتاح عبد العظيم محمد
وائل وهيب عبد الحليم
عاطف يوسف علي بركات معروف
محمد عاطف المتولى المتولى هيكل
محمد عادل احمد المنشي
محمد ابراهيم محمد حسان
احمد بالل محمد على
ايمان طاهر حامد عيسى
محمد محمد محمد اللبان
أيمن محمد محمود قنديل
محمد أحمد عبدالحميد الحمايمى
ريماس ابراهيم احمد منصور
شريف حامد محمد ابو اسماعيل
محمد سالمه حمزه نوفل
محمد سالمه حمزه نوفل
تامر عوض الدسوقى الجوخ
خالد فيصل عبد العال لواطي
صبري ابراهيم ابراهيم شرف
كمال الدين محمد ابراهيم ربيع
اسالم احمد عبد الحليم عبيه
أحمد محمد محمود المزين
وليد فخرى عبدالغفار أبوعلى

احمد جمعه رمضان
حمزة محمد السيد الزناتي
ساندي عالء رضا مصباح
فارس
جني سامح عوضين راشد
علي بسام محمد عبد الغفور خطاب
أيسل نادر عبدهللا الدمرداش
رقية تامر محمد العيوطى
عمر حسام الدين احمد ابراهيم
مريم
عزيز عزيزعبدالرحمن رجب
مى تميم سامى محمد يوسف
مريم أحمد محمود ندا
عمر عبدهللا الشربيني الدياسطي
جني محمد محمد عبدالغني سالم
إياد أحمد محمد عريف
حمزه محمد السيد طعيمه
رودينا أحمد عبد السالم محمد
اسلم حازم حسن عيد درويش
ياسين عاصم عبدالسالم الجبالى
مؤيد محمود حمزة محمود اسماعيل منتصر
مالك محمد أحمد الحداد
بيتر
حمزه حاتم الغيطاني العبد
آدم إسالم محمد ميالو
محمد عبده محمد عبده فتوح
أحمد صالح الجرايحي إبراهيم الاليح
آسر محمد عبد الهادي محمد أبو الخير
اسر محمود السيد محمد حديفه
عيسي محمد سعد محمد احمد العشماوي
حور محمد اسماعيل احمد الحلواني
عالء محمد عالء العفيفي
زياد محمد محمد سمير الهندي
رفيدة محمد سمير نصر
فريدة
ملك عبدهللا محمد عبدالعظيم حسنين
بتول عمرو السعيد بدر
ميرا محمد محمد البدرى
أيهم محمد أشرف عزيزة
آدم أحمد محمد رضوان جالل الشافعى
مالك هانى العدل أحمد أبو جاللة
مالك احمد انور حسنين

جمعه رمضان عيد علي
محمد السيد الزناتي السيد
عالء رضا اسماعيل مصباح
رانيا عبد المجيد فرج هللا مفتاح
سامح عوضين فهمي راشد
بسام محمد عبد الغفور خطاب
نادر عبدهللا الدمرداش الغباشى
تامر محمد محمد العيوطى
حسام الدين احمد حامد ابراهيم
اميره مصطفى محمد محمد الدمياطى
عزيز عبدالرحمن عبدالرحمن رجب
تميم سامى محمد يوسف
أحمد محمود محمد ندا
عمر عبدهللا الشربيني الدياسطي
محمد محمد عبدالغني سالم
أحمد محمد إسماعيل عريف
محمد السيد محمد طعيمه
أحمد عبد السالم محمد عبد السلم
حازم حسن عيد درويش
عاصم عبدالسالم عبد السالم الجبالى
منة هللا جمال عبده عوض قوطة
محمد أحمد فكرى الحداد
بيشوي بقطر شنودة ونس
منه هللا محمد أحمد الخولي
إسالم محمد احمد ميالو
عبده محمد عبده محمد
صالح الجرايحي إبراهيم الاليح
محمد عبد الهادي محمد أبو الخير
محمود السيد محمد حديفه
محمد سعد محمد احمد العشماوي
محمد اسماعيل احمد السيد الحلواني
محمد عالء عبد السالم العفيفي
محمد محمد سمير محمد الهندي
محمد سمير محمد نصر
عبدالفتاح إبراهيم إبراهيم محمد عبدهللا
عبدهللا محمد عبدالعظيم حسنين
عمرو السعيد بدر السيد
محمد محمد عبد الحميد البدرى
محمد أشرف محمد حسن عزيزه
أحمد محمد رضوان جالل الشافعى
هانى العدل أحمد أبو جاللة
احمد انور انور حسنين

عبدالرحمن
ريناد
حسام الدين أحمد محمد الشرقاوي
آسر احمد منصور محمد انعام
هنا
حمزه هشام نبيه عبد الغفار
يزيد محمد مصطفي سند
آدم أحمد بهجت
جوانا
مني خالد ابراهيم جاد
آدم تامر الدسوقي عامر
حبيب ابراهيم ايمن محمد البش
مليكه
زياد خالد عباس كيوان
مالك اسالم محب مطر
اياد اسالم محب مطر
روفانا
رهف محمد السيد مبارك
أنس محمد طاهر اسماعيل
آدم محمد طاهر اسماعيل
اياد
نادين هشام محمود حسن العربي
على نور الدين على محمود الجحر
خديجة
عمر
محمد
حبيبه
مازن عبدالسالم أحمد عبدالسالم طه هاللي
رحمه عماد السعيد حامد كحله
عبد الرحمن
ادم نبيل انيس شعيب
عائشه وائل عبد الخالق سته
حازم حسن احمد محمد فرحات
ادم محمد عصمت عبداللطيف أحمد طه
محمد محمد الحديدى على النجار
الرا محمد نبيل محمد فتحى عبد المجيد العراقى
خديجة محمد حامد بدوي
آدم
فريده عمر حامد محمد عماره
خديجة سمير السعيد الحطاب
شادي احمد محمد احمد النجدي
دينا خالد طلعت رزق البشبيشي

احمد محمود احمد ابوالفتوح بدوي
طارق فاروق محمد محمد
أحمد محمد محمد الشرقاوي
احمد منصور محمد انعام عوض
محمد السعيد السعيد القواس
هشام نبيه أحمد عبد الغفار
اسراء يحيي زكريا الصعيدي
أحمد بهجت السعيد بهجات
عمر السيد العربي محمود ابو الرجال
خالد ابراهيم جاد صيام
آدم تامر الدسوقي عامر
اية عاطف عبد الحفيظ عرفات
محمد محمد محمد السعيد جودة
خالد عباس حسين كيوان
اسالم محب ابراهيم مطر
اسالم محب ابراهيم مطر
محمد رمزي عبد العزيز السيد الصديق
محمد السيد مبارك شحاته
محمد طاهر اسماعيل ابولبن
محمد طاهر اسماعيل ابولبن
محمد مصطفي حسين شمس
هشام محمود حسن علي العربي
نور الدين على محمود الجحر
محمد مسعد محمود موسى
عمرو محمد محمد حسانين
ممدوح محمد إبراهيم طبل
محمد عبدهللا عبدالجليل الصياد
عبدالسالم أحمد عبدالسالم طه هاللي
رحمه عماد السعيد حامد كحله
محمد فاروق ابراهيم دحروج
نبيل انيس انيس شعيب
وائل عبد الخالق المرسي سته
حسن احمد محمد فرحات
ادم محمد عصمت عبداللطيف
محمد الحديدى على النجار
محمد نبيل محمد فتحى عبد المجيد العراقى
محمد حامد حامد بدوي
مصطفى اشرف مصطفى امين
فريده عمر حامد عماره
سمير السعيد منسي الحطاب
احمد محمد احمد النجدي
خالد طلعت رزق احمد البشبيشي

سدرة معتز السيد محمد حسن األالوي
مريم أمين رفعت عسيلي
ليان محمد تقي الدين حمدتو
النا
تاليا محمد احمد عبد الباري رزق
الرا محمد حمدى سليم
اسر اشرف ابراهيم محمد عيد
ساندى محمد صابر فرج األديب
عبد هللا مختار سامى عبد الستار بحيرى
حال احمد محسن عابد
عمر
شهد محمد محمد ابراهيم الشعراوي
سما باسم يسري الحسيني
ملك محمد عبدهللا حسن الفيومي
محمد هاشم عبدالباري محمود مصطفى
جنه الفردوس أحمد مختار الزغبى
محمد صادق السعيد صادق
جنى محمد عبد الحميد السيد حبيش
زين الدين احمد محمد رشاد ايوب
مروان محمد طلعت فايد
منه
اياد احمد عوض سليمان عوف
حبيبة رمضان حافظ محمد االمام
عائشة رمضان حافظ محمد االمام
لمار أحمد وحيد محمد شحاته
ياسين عبد الرحمن حامد محمد عمارة
لينا
جومانا شادى بدران ابو المجد
لينا صالح محمود المشد
لينا حسام عبد الرازق زكي سالم
ياسين
آدم
فريدة
محمد رامى سليمان صديق عبد الرحيم
مالك احمد عبدهللا كامل
احمد وائل امين حامد العاليلي
يوسف احمد احمد ترك
سما احمد صبري
محمد أحمد حسين سليمان
سجى عالء محمد مرعى
ألين عبدالعاطي الشحات محمد المنجي
محمد عبدالفتاح محمد مبروك

معتز السيد محمد حسن األالوي
أمين رفعت محمد محمد عسيلي
محمد تقي الدين المتولي حمدتو
خالد صالح الدين ابو الفتوح نعمان
محمد احمد عبد الباري رزق
سمر مصطفى رياض احمد
اشرف ابراهيم محمد عيد
محمد صابر فرج األديب
مختار سامى عبد الستار بحيرى
أحمد محسن عبد الكريم عابد
أحمد ابراهيم محمد سيد احمد
عبير عبد الجواد محمد عبد الجواد
باسم يسري الحسيني أحمد
محمد عبدهللا حسن الفيومي
هاشم عبدالبارى محمود مصطفى
زينب مختار حسنى الزغبى
صادق السعيد صادق محمد
جنى محمد عبد الحميد السيد حبيش
احمد محمد رشاد رشاد ايوب
محمد طلعت عوض فايد
منى مجدي النحيف محمود
احمد عوض سليمان عوف
رمضان حافظ محمد االمام
رمضان حافظ محمد االمام
أحمد وحيد محمد شحاته
عبد الرحمن حامد محمد عماره
جمال عالء محمود عز الدين فضاله
شادى بدران بدير ابو المجد
صالح محمود محمد المشد
هبة مجدي محمد الشاذلي
احمد محمد عبد الستار عزب
اسامه حسن متولي تفاحه
عبد الحكيم عبد السالم عبد الحكيم المداح
انجى نبيه كمال غنيم
ريم محمود فتحي بيضون
وائل امين حامد العاليلي
احمد احمد محمد ترك
زينب التابعي عبده فتوح
أحمد حسين سليمان أبوعبده
عالء محمد ابراهيم مرعى
عبدالعاطي الشحات محمد المنجي
عبدالفتاح محمد مبروك عبدالغنى

أحمد عمر عبد الصبور عمر غزى
لينه عمر عبد الصبور عمر غزى
ديما صالح احمد السيد يوسف
يوسف حازم عبد عزت اسعد
أسيل أحمد سعد محمد بكر
عبد الرحمن محمود محمد محمد
علي احمد فكري راضي
يوسف
سلمى محمد بليغ محمد قورة
فريد احمد محمد احمد النجدي
احمد عمرو حسن صقر
ملك صادق محمود القصبي
اياد حماده سعد الباروجى
عمر محمد السيد مبارك
ملك عمرو محمد ابراهيم عبد الحق
ملك اسالم احمد هالل
مريم محمد السيد السيد الدسوقي العزازى
يوسف عصام الدين فؤاد منصور
محمد هشام محمد إبراهيم محمود سلطان
محمد محمود ابراهيم السيد أحمد
سيال
مالك أحمد جمال النجار
آيه محمد صالح بركات
عمر هيثم السيد محمود شهاب الدين
مها
تولين شادى صبرى محمد
محمد عبده جمال عبد الوهاب
محمد أحمد عاطف الخليفة
نور أحمد سامى رجب
احمد تامر السيد عبد العظيم
ادم سامح محمد القوشة
مروان
طه مصطفى محمود زعتر
روزي عمرو السعيد االكرادى
سلمى اشرف عبد الحميد السد حبيشة
حور أحمد محمد الشرقاوي
مالك ماجد سالمه حمزه السيد نوفل
احمد محمد شبل شبانه ابو العنين
هنا
حبيبة احمد صبح ابو النجا
سنا محمد ربيع الباز
أحمد السيد عبد الحليم أحمد

عمر عبد الصبور عمر غزى
عمر عبد الصبور عمر غزى
صالح احمد السيد يوسف
حازم عبد عزت اسعد
أحمد سعد محمد بكر
محمود محمد محمد على
احمد فكري حامد راضي
عبد البديع صالح عزت توفيق
محمد بليغ محمد قورة
احمد محمد احمد النجدي
أحمد عمرو حسن صقر
سهام السيد عبد السالم أبو أحمد
حماده سعد محمود الباروجى
محمد السيد مبارك شحاته
عمرو محمد ابراهيم عبد الحق
ايمان جمال محمد محمد
محمد السيد السيدالدسوقى
عصام الدين فؤاد منصور مصطفي
هشام محمد إبراهيم محمود سلطان
محمود ابراهيم السيد أحمد
اكرم السعيد السعيد القواس
احمد جمال إبراهيم النجار
محمد صالح سعد بركات
هيثم السيد محمود شهاب الدين
احمد قدري انيس البساطي
شادى صبرى محمد ابراهيم
عبده جمال ابراهيم عبد الوهاب
أحمد عاطف محمد الخليفة
أحمد سامى محمد رجب
تامر السيد عبد العظيم اسماعيل
سامح محمد رشاد القوشة
السيد رمضان السيد ابراهيم
مصطفى محمود زكي زعتر
عمرو السعيد عبده االكرادى
سلمى اشرف عبد الحميد السبد حبيشة
أحمد محمد محمد الشرقاوي
ماجد سالمه حمزه نوفل
محمد شبل شبانة ابو العنين
محمد العوضى عبد المنعم االلفى
احمد صبح مصطفي ابو النجا
محمد ربيع محمد الباز
أحمد السيد عبد الحليم أحمد

احمد محمود محمود النوسانى
سيلين معاذ محمد الدويك
يوسف طارق محمد النوسانى
عمر احمد طاهر عيسي
مريم احمد فكري عباس العشري
عمر طارق مختار مراد
ايسن محمد مسعد سعد عجم
تاليا محمود فتحى محمد سيف
يوسف
ياسين احمد محمد االطروش
أسيل صالح محمد زغلول
يامن محمود محمد المزين
مالك خالد عبد الوهاب عبده عسيلي
معز السيد فكري عبده ابو عمر

محمود محمود ابراهيم النوساني
معاذ محمد عباس الدويك
طارق محمد مصطفى النوسانى
عمر احمد طاهر عيسي
احمد فكري عباس العشري
طارق مختار مختار مراد
محمد مسعد سعد عجم
تاليا محمود فتحى محمد سيف
احمد علي المسيري عبدالرحيم الشهاوي
ريهام عاطف يوسف معروف
صالح محمد علي زغلول
محمود محمد محمود المزين
خالد عبد الوهاب عبده عسيلي
السيد فكري عبده ابو عمر

