المدرسة المصرية اليابانية بمدينة
الفيوم محافظة الفيوم
اسم الطفل

اسم الوالد

روضه محمود سيد محمود
روضه محمود سيد محمود
اكرم رمزى وهبه عبد السيد
رامز اكرم رمزى وهبه
ايمن حمدى عبدالعظيم سيداحمد
عبدالرحمن ايمن حمدى عبدالعظيم
محمد صديق علي عثمان
عبد الرحمن محمد صديق علي عثمان
ضيف عويس حسن ضيف
مريم ضيف عويس حسن
جورج فاضل لطيف سليمان
جوفاني جورج فاضل لطيف سليمان
عمرو سيد عبدالسالم عبدالحافظ
ابو عبيده عمرو سيد عبدالسالم
مي عبدالمنعم رجب محمد أبوطالب
آدم محمد حسني محمد
وليد السيد قرنى احمد
مهند وليد السيد قرنى احمد
محمد حمدان عبد القوي محمد
الرين محمد حمدان عبد القوي
ادهم ابراهيم عباس ابراهيم
اياد ادهم ابراهيم عباس إبراهيم
ياسمين محمد عبد العليم حافظ
فطيمة احمد محمد رشاد حسن
هشام محمود سيد البيومى
اسالم
احمد سراج فريد محمود جبر
ملك احمد سراج
عالء جابر فهمى عبدالحميد
احمد عالء جابر فهمى عبدالحميد
حاتم علي محمود عبدهللا
علي حاتم علي محمود عبدهللا
تقى أحمد محمد أحمد سيد
تقى أحمد محمد أحمد سيد
شيماء رشاد عبد هللا مسعود
ياسين محمد حمادة محمد
محمد إبراهيم صادق محمد
إيثار محمد إبراهيم صادق
أيمن محمد عبدالحميد سيد أبو السعود
محمد أيمن محمد عبدالحميد سيد أبو السعود
محمود مرسى مرسى محمد
روفان محمود مرسى مرسى محمد
مصطفى عبد المنعم احمد حميده
مريم مصطفى عبد المنهم احمد حميده
محمد علي زين العابدين محمد سعيد
عز الدين
عمر محمود يوسف عالء الدين محمد عبد الرحمنمحمود يوسف عالء الدين محمد عبد الرحمن محمد ادريس
محمد عارف محمد كمال الدين محمد عبد الجواد عارف محمد كمال الدين محمد عبد الجواد
احمد عبدالعظيم عبدالواحد عبدالمولى
رودينا احمد عبدالعظيم عبدالواحد
مصطفى أحمد محمد سالم
سندس مصطفى احمد محمد
عبدالرحمن عادل رجب عبدالرازق
مريم عبدالرحمن عادل رجب
رحاب سيد موسى رجب
أروى مسعود سالم سعيد
عبد السالم حمد عبد السالم مراد
تسنيم عبد السالم حمد عبد السالم
عماد حمدي قاسم محمد
منه
رمضان محمد عبدالنبي محمد
اروي رمضان محمد عبد النبي
مصطفى محمد مجدى محمود محمد
فريدة
شريف عاطف محمد محمود
ليان شريف عاطف محمد محمود
عماد عيسى حبيب توفيق
كيفن عماد عيسى
احمد خليل عبد الخالق عبد هللا
اياد احمد خليل

عمر يحي محمد علي علي ابو ريه
ملك عصام مخلص عبدالنبي
شادي احمد شعبان احمد عبد الفتاح
محمد بهجت محمد محمد
مصطفى فؤاد يوسف فؤاد زيدان
مهاب
ريم شعبان حمدي طلب
ادم علي احمد علي حسن
فادى توفيق فانوس توفيق
كيرلس توفيق فانوس توفيق
رنا صبحى حسان فرحات
عمر صبحى حسان فرحات
معاذ عمرو فتحى شعبان عبدهللا
استيفن ايمن فاروق يني
جوليانا
فريدة محمد جالل حموده محمود
ياسين طارق ربيع
احمد محمد عزت سيد علي
برايدن بيتر نصيف سعيد
سلمى وليد مكرم محمد محمدأحمد
مريم على احمد بكرى
محمد عماد يوسف محمد
محمد محمود محمد عثمان عبدهللا السواح
عمر ناصر عبدالمقصود
مصطفي طارق ربيع
عبدالرحمن مصطفي كامل عبدالقادر
آمنه مسعود سالم سعيد
مالك محمد هاشم مفتاح
محمود ناصر صالح الدين عبد الفتاح احمد
براء
براء محمد عالء الدين محمد ابوزيد
خالد هيثم محمد كمال حسن
عمار محمد شعبان ياسين
عمر حجاج مصطفي أحمد عبدالمقصود
ايالريا عاطف حلمي جاد هللا جورجي
فيروز محمد جميل احمد
رؤى احمد عبدالعظيم عبدالواحد
شريف
مصطفى المكاوى محمد احمد
مارية
حمزه احمد حسن
عمرو جمال هاشم عبد الحميد عبد المنعم
مصطفى رجب مصطفى عبد الباقى
ملك أحمد خلف حمودة
يحيي
كناز
احمد هشام احمد عبد اللطيف

يحي محمد علي علي علي ابو ريه
عصام مخلص عبدالنبي عبداللطيف
احمد شعبان احمد عبدالفتاح
بهجت محمد محمد رشوان
فؤاد يوسف فؤاد زيدان
احمد سعيد عبدالغنى حسن
شعبان حمدي طلب محمد
علي احمد علي حسن
ماجده فايز شهدى جرجس
ماجده فايز شهدى جرجس
صبحى حسان فرحات حسان
صبحى حسان فرحات حسان
عمرو فتحى شعبان عبدهللا
ايمن فاروق يني حفظ هللا
سمر سيف رياض غبلاير
فريدة محمد جالل حموده محمود
طارق ربيع طرفاية جاب هللا
محمد عزت سيد علي
القدس مارك بالميالد بيتر نصيف سعيد حنس
وليد مكرم محمدمحمداحمد
زينب مصطفى محمد مرسى
عماد يوسف محمد خليل
محمود محمد عثمان عبدهللا السواح
ناصر عبدالمقصود احمد
طارق ربيع طرفاية جاب هللا
مصطفي كامل عبدالقادر مرزوق
رحاب سيد موسى رجب
محمد هاشم مفتاح علي
مني محمد محمد محمد مصطفي
محمد عالء الدين محمد ابوزيد
محمد عللء الدين محمد ابوزيد
هيثم محمد كمال حسن حافظ
محمد شعبان ياسين عبد الحليم
حجاج مصطفي أحمد عبدالمقصود
عاطف حلمي جاد هللا جورجي
محمد جميل احمد عبدالرحيم
احمد عبدالعظيم عبدالواحد عبد المولى
نبيل نسيم ايوب ميخائيل
المكاوى محمد احمد محمد
عمرو عبدالمنعم محمد عطا
أحمد حسن محمد علي
جمال هاشم عبد الحميد عبد المنعم
رجب مصطفى عبد الباقى احمد
نادية أحمد عبد الغنى محمد
مهجة محمد عاصم عثمان عبدالحفيظ الروبي
مهجة محمد عاصم عثمان عبدالحفيظ الروبي
هشام احمد عبد اللطيف خليفة

شريف هاشم عبدالغفار على
وفاء شريف هاشم عبدالغفار علي
سالف احمد كمال عبد الرحمن
سالف احمد كمال عبد الرحمن
حسام الدين عبدالفتاح توفيق حسين
لمار حسام الدين عبد الفتاح توفيق
عبد العظيم احمد علي سعيد
سماح
شريف عاطف محمد محمود
حمزه شريف عاطف محمد
فاروق ابراهيم محمد سعداوي
رغد فاروق ابراهيم محمد سعداوي
هيثم عبد الحي لطفي كامل
ياسين هيثم عبد الحي لطفي كامل
مروة مصطفى أحمد أحمد مسعود
فريدة مصطفى عماد الدين مصطفى
احمد محمد احمد عبدالغني
رحمة هللا
جرجس عبداللة رزق يوسف
جوليا جرجس عبدهللا رزق
اسالم محمد مجدي محمود محمد
محمد اسالم محمد مجدي
ابراهيم صبحي السيد غندر
محمد ابراهيم صبحي السيد غندر
محمود نبيل محمد شعبان
رودي محمود نبيل محمد شعبان
محمد ربيع جوده السيد
جنى محمد ربيع جوده
رومانى منير رزق وهبه
مريم رومانى منير رزق وهبه
مصطفى محمد مجدي محمود محمد
الرين مصطفى محمد
هانى محمد حسن محمود
محمد هانى محمد حسن
محمد رجب عزوز محمد
انس محمد رجب عزوز
على مفتاح على مفتاح
منه
أحمد نصر ربيع على
طارق أحمد نصر
بهاء محمد حسين محمد
يوسف بهاء محمد حسين
كمال عارف محمد كمال الدين محمد عبد الجواد عراف محمد كمال الدين محمد عبد الجواد
عبدالرحمن احمد عويس عبدالرحيم
سيف الدين
مصطفى محمد بيومى احمد
محمد
احمد عبد العزيز سيد مكمود
دارين أحمد عبد العزيز سيد
ابرام ممدوح كامل ابراهيم
ليله ابرام ممدوح كامل
كريم ايهاب جرجس ميخائيل
شريف كريم ايهاب جرجس
آالء محمود محمد صالح
آالء محمود محمد صالح
عمرو محمود محمد محمد
أنس عمرو محمود محمد محمد
عماد عيسى حبيب توفيق
مارتن عماد عيسى
محمود محمد مظهر محمود
سيف محمود محمد مظهر محمود
نوران هاشم محمد هاشم سيد
نوران هاشم محمد هاشم سيد
مؤمن مصلح ميالد إبراهيم
سيف الدين مؤمن مصلح ميالد
علي صوفي علي محمد
مصطفى
عالء سيد محمود عبد هللا
محمد
محمد كمال دكروري عبدالوهاب
مالك محمد كمال دكروري
عويس السيد محمد حسان
عمر عويس السيد محمد حسان
شيماء جمال علي عبد الجواد
عاطف عبدهلل عاطف محمد درباله
علي عمر ابوسريع عمار
معاذ علي عمر ابوسريع عمار
أحمد حسن محمد علي
ياسين احمد حسن محمد
حماده روبى ابراهيم زيدان
رؤى حماده روبى ابراهيم
حمادة فوزى محمود عبد المجيد
يوسف حمادة فوزى محمود
محمد بكري حسين حسن
مالك
محمد حمدي محمد رمضان
ريتاج محمد حمدي محمد
مصطفي ربيع عبد الحليم شعيب
ليلي مصطفي ربيع عبد الحليم
حاتم علي محمود عبدهللا
عمار حاتم علي محمود عبدهللا
سيد عبد العظيم عبد العزيز ابو بكر
سراج الدين سيد عبد العظيم عبدالعزيز

ايالريا هاني سمير ميخائيل
نور منتصر عبدالرحمن على محمد
يس
يحيى إبراهيم أحمد ابوسيف
رودينا كريم عبد الرحمن صالح الدين
عمر محمود عبد الدايم عبد الفتاح
ادم محمد ثروت عبدالغفار
احمد صالح عويس اسماعيل
مريم
عمرو خالد رمضان محمد
محمود
كريم
سلمي حجاج زين العابدين رمضان
مصطفي احمد كامل عبدالعزيز محمود
هادر أبوزيد الهاللي عبد العليم
رويدا أكرم محمد محمود
محمد أحمد أبوخلف مسعود طرفاية
اميرة احمد حلمي
جولي جورج فاضل لطيف سليمان
مازن محمد صالح محمد محجوب
لمار احمد فرج حسين موسي
حنين
حذيفة محمد عبدالعظيم احمد
ادم محمد مصلح ميالد
يس احمد محمد احمد محمد رمضان
جويريه
فريدة
مانويل ماركو شكري جرجس
مالك خالد سيد نادي عبد الرحمن
محمد احمد محمد احمد عمر
محمد رامي سيد أمين
زينب
جومانا
ريناد مصطفي محمود عبد العال
جودى اسامه محمود عبدالتواب محمد
معاذ احمد محمد عبد اللطيف
أحمد
صهيب

هاني سمير ميخائيل فانوس
نور منتصر عبدالرحمن على محمد
هاني كمال عبد العال عبد الرحمن
ابراهيم احمد ابوسيف عبدهللا
كريم عبد الرحمن صالح الدين احمد
محمود عبد الدايم عبد الفتاح عبد الهادى
محمد ثروت عبدالغفار منيصير
صالح عويس اسماعيل عويس
مصطفى نجيب عباس طلبه
خالد رمضان محمد
محمد سالمة أنور إبراهيم
زكريا عبدالحميد الفالح عبدالجواد
حجاج زين العابدين رمضان عبد الجواد
احمد كامل عبدالعزيز محمود
أبوزيد الهاللي عبد العليم السنوسي
أكرم محمد محمود محمد
وداد محمد سيف مصباح
احمد حلمي محمود محمد
جورج فاضل لطيف سليمان
محمد صالح محمد محجوب
احمد فرج حسين موسى
عصام محمد عبد الباقي محمد
محمد عبدالعظيم احمد محمد
محمد مصلح ميالد ابراهيم
احمد محمد احمد محمد رمضان
احمد يوسف محمد يوسف الروبي
علي صوفي علي محمد
ماركو شكري جرجس حنا
خالد سيد نادي عبد الرحمن
احمد محمد احمد عمر
رامي سيد أمين محمد
عيد قرني عواد شرف الدين ابو العطا
محمد عبدالملك يحيي احمد فتح الباب
مصطفي محمود عبد العال عبد الرحيم
اسامه محمود عبد التواب محمد
احمد محمد عبد اللطيف مرسي
فهد مصطفي النحاس الحسن علي
مصطفي فاروق محمد عبد الحميد الجوهري

