المدرسة المصرية اليابانية ببنى سويف الجديدة محافظة بني سويف
اسم الطفل
اسم الوالد
مصطفي بكري حسين عبد العليم
امير مصطفي بكري حسين
إسالم عبدالقادر على أحمد
ايتن إسالم عبدالقادر علي
محمد عبد الشافي حافظ محمد الموجي
لمي محمد عبد السافي حافظ محمد الموجي
عيسى معوض عبدالسيد جرجس
بوال عيسى معوض عبدالسيد
كريم فتحي علي عبد الغني
عبد هللا كريم فتحي علي
سامي صابر فهمي عبد السيد
ابانوب سامي صابر فهمي
اشرف شعبان ابراهيم عبد الحليم
سيف اشرف شعبان ابراهيم
ابراهيم ممدوح مصطفى جمعة
لوجين ابراهيم ممدوح مصطفى
احمد حسين ذكرى حسين
ادم احمد حسين ذكرى
خالد إبراهيم محمود محمد
أدهم خالد إبراهيم محمود
محمد راضى فتحى عوض
سلسبيل محمد راضى فتحى
طارق خليل ابراهيم احمد
عمر طارق خليل ابراهيم
عمرو سيد مرزوق سيد
مالك عمرو سيد مرزوق
حماده عطيه هاشم عبد الرازق
يوسف حماده عطيه هاشم
مصطفى هالل سيد حسنى
ملك
محمد ابراهيم نصر محمد
محمد ابراهيم نصر محمد ابراهيم
ياسر أحمد محمود أحمد
رجاء ياسر أحمد محمود
حسين نعمان احمد صبرى حسين
مصطفى حسين نعمان احمد صبرى حسين
على طه أبو سمره عبدالعال
جنى
اميرة ليثي عبد الحليم محمد
محمد
محمدربيع فيصل محمود
مروان محمد ربيع فيصل محمود
محمد علي إبراهيم علي
عمرو محمد علي إبراهيم
مازن أسامه محمود قرني
مازن أسامه محمود قرني
مصطفى سيد اسماعيل عبد الجواد
فارس
ايمن محمد حسين حسن
مريم ايمن محمد حسين
رابعة سيد حسن حسين
حنين احمد محمد قرنى
دعاء أحمد بكري عفيفي
عمر حسام سيد عبد العزيز
هشام سيد عباس كامل
ملك هشام سيد عباس كامل
جمال سليمان عزوز محمد
عمر جمال سليمان عزوز محمد
سالي جمال خليل عبد اللطيف
مروان احمد حميدة شاكر

بيشوى بهجت فاروق
خالد أحمد سيد محمد
مالك عبد الرحمن عبد اللطيف حسين محمد
كنزى عصام سمير رمضان
ياسين محمد عمر عبد الحكيم
رانيا خالد احمد محمد فهمي
عبدهللا عمر احمد احمد اسماعيل
جنى ممدوح عبدالرحمن حسن
محمد شريف محمد عبد المحسن
مالك وائل عبد الحميد عبد الحافظ
عبدالرحمن مصطفى محمد أحمد عبدهللا
مريم احمد جمال محمد رشدى
احمد محمد عبدالغنى محسن
محمد عبدالحميد متولي محمود متولي
سلمي
زياد تهامى أحمد تهامى
سالى سامح شعبان محمد محمد
بيتر شنوده كمال عبدهللا
سندس
جورى
فهد محمد كامل عبد هللا الوهيدي
ابوبكر
مالك أحمد محمد محمود
مريم أحمد حسين شحاته
لميس احمد مصطفى شريف
مرام مدحت جوده احمد
معاذ محمد عبد الحميد سيد
ابانوب وائل الكسندر نجيب
عالء
ياسين طارق عبد القادر عبد المولي
ياسين حسن عبد العزيز حسن
يوسف حسن عبد العزيز حسن
شنودة مارمينا عبده سليم
آسر حامد محمد حامد محمد عيد
جيوفانى ناجى عزيز فهيم
كادي خالد محمد احمد
مالك عمرو رضا زكي
عائشه محمود عادل صالح

بهجت فاروق الياس معوض
أحمد سيد محمد أحمد
عبد الرحمن عبد اللطيف حسين محمد
عصام سمير رمضان حسن
محمد عمر عبد الحكيم مرسي
خالد احمد محمد فهمي
عمر احمد احمد اسماعيل
ممدوح عبدالرحمن حسن حسن
شريف محمد عبدالمحسن محمد
وائل عبد الحميد عبد الحافظ احمد
مصطفى محمد أحمد عبدهللا
احمد جمال محمد رشدى
محمد عبدالغنى محسن احمد
عبدالحميد متولي محمود متولي
عالءالدين احمدعلي شعبان
زياد تهامى أحمد تهامى
سامح شعبان محمد محمد
شنوده كمال عبدهللا فانوس
نجدى فتحى متولى محمد
محمود محمد عبد العزيز محمد
محمد كامل عبد هللا الوهيدي
محمود عادل صالح قرني
أحمد محمد محمود محمد
أحمد حسين شحاته إبراهيم
احمد مصطفى شريف سيد
مدحت جوده احمد عبد الغفار
محمد عبد الحميد سيد عبد الحليم
وائل الكسندر نجيب حنا
حسن محمد حسن محمود
طارق عبد القادر عبد المولى مصطفى
حسن عبد العزيز حسن توني
حسن عبد العزيز حسن توني
مارمينا عبده سليم عبده
حامد محمد حامد محمد
ناجى عزيز فهيم سمعان
خالد محمد احمد محمود
عمرو رضا زكي علي سلومه
محمود عادل صالح قرني

ريتال حمدى عبد السميع محمد
بسمه على محمد على لبيب
يوسف
عمر احمد علي عبدالموجود علي
يحيى محمد حامد علي مفتاح
خالد ابراهيم حسن ابراهيم
جنى حماده عبد الحميد حسان
مالك شريف سمير محمد
عبد هللا
هنا محمد راضى فتحى
مروان احمد محمد فتحى
احمد جمال محمد عبد الحكيم
يوسف احمد محمد سيد محمد
محمد رمضان محمد صابر
حمزه
اياد احمد سيد احمد
هنا احمد محمد رمضان
فرح عصام سمير رمضان
حمزة محمد جمال الدين عويس عطوة
معاذ
سارة هانى عبد الفتاح عبد العال سيد
فيرونيا مينا راؤبين
محمود نادر جالل حسين محمد
رودينا محمد طلعت
أحمد محمد طلعت
آسر
نورسين مصطفي فريد احمد
ريماس محمود رمضان مصطفي
ادم
روسيل
عمر محمد عمر محمود عويس
روجين
عمر مدحت احمد سيد
آسر
اياد هشام محمد مرتضى محمد
إيوان أحمد عبد الصمد إسماعيل
احمد محمود سيد محمود
ايرينى رومانى مالك شاكر

حمدى عبد السميع محمد ابو زيد
على محمد على لبيب
باسم عبداللطيف عبدهللا عبدالمطاب
احمد علي عبدالموجود علي
محمد حامد علي مفتاح
اسماء عبدهللا روبي عوض
حماده عبد الحميد حسان رمضان
شريف سمير محمد وسطاوى
أحمد سيد أحمد محمد
محمد راضى فتحى عوض
احمد محمد فتحى احمد
جمال محمد عبد الحكيم عبد الحميد
احمد محمد سيد محمد
رمضان محمد صابر عباس
مدحت جبريل احمد محمد
احمد سيد احمد على
هنا احمد محمد رمضان
عصام سمير رمضان حسن
محمد جمال الدين عويس عطوة
احمدعبدالمعزمحمدعطية
هانى عبد الفتاح عبد العال سيد
مينا راؤبين تادرس صالح
نادر جالل حسين محمد
محمد طلعت علي محمد
محمد طلعت علي محمد
عصام سيد فؤاد محمد
مصطفي فريد احمد بهنساوي
محمود رمضان مصطفي سالم
نجدى فتحى متولى محمد
ابراهيم سيد ابراهيم سيد
اسماء مجدي ابوبكر قرني
أشرف محمودالسيدالوتار
مدحت احمد سيد عويس
محمد ربيع جمعه محمد
هشام ممحمد مرتضى محمد
أحمد عبد الصمد إسماعيل صالح
محمود سيد محمود عبدالعليم
رومانى مالك شاكر جرجس

حمزه أحمد مجدي توفيق عبد الحفيظ
عبدالوهاب امين عبدالوهاب
بسمله محمد حسين عبدالعظيم على
جومانا محمد محمد فوزى عيد
لوجين محمود فتحي حسن
فرحه حسين علي حسن حسين
رنوه احمد بدوى محمد عبد الرحمن
مروان محمد جمال الدين محمد نجيب
جوسيل مايكل نبيل جرجس
عمر احمد محمد سيد ابراهيم
جنى
فطيمه باسم سعيد
حبيبه باسم سعيد احمد محمد الصالحي
مالك هشام محمد عبدالعظيم محمد
بنان هشام محمد عبدالعظيم محمد
ستافروس مينا نبيل جرجس جرجس
فارس جمال عبد العظيم محمد
محمد
احمد محمد احمد اسماعيل
ملك هاني محمد طه الجنيدي
عبد الرحمن اسالم سامى عبد المحسن
مريم عبد الرحمن عبد اللطيف حسين محمد
كريم
جاسر محمد احمد محمود
رؤي
مليكة مبروك محمد سعيد
ريماس محمد احمد محمد سليمان
محمد مصطفى بهجت عبد العظيم
ايمان مصطفى بهجت عبد العظيم
هنا
موده
عمر
رغد شريف حسن عبداللطيف
محمد السيد محمد السيد على
انس
ياسين شريف محمد عبد العظيم
ياسين أحمد على عبدالمنعم
مالك محمود محمد على الجبالي

أحمد مجدي توفيق عبد الحفيظ
امين عبدالوهاب امين احمد
محمد حسين عبدالعظيم على
محمد محمد فوزى عيد عبدالعزيز
محمود فتحي حسن حسنين
حسين على حسن حسين محمد
احمد بدوى محمد عبد الرحمن
محمد جمال الدين محمد نجيب محمد
مايكل نبيل جرجس
مؤمنه محمد محمد عبد المنعم
مجمد رجب عبدالتواب سليمان كدواني
رحاب طاهر احمد عبد الجواد
رحاب طاهر احمد عبد الجواد
هشام محمد عبدالعظيم محمد
هشام محمد عبدالعظيم محمد
مينا نبيل جرجس جرجس
جمال عبد الهظيم محمد محمد
جمال عبد العظيم محمد محمد
محمد احمد اسماعيل حسان
هاني محمد طه الجنيدي
هيام محمد بيومي محمود
عبد الرحمن عبد اللطيف حسين محمد
أحمد علي أحمد فرغلي
محمد احمد محمود كامل
عاطف نعيم عبد الحليم حسن
مبروك محمد سعيد فراج
محمد احمد محمد سليمان
مصطفى بهجت عبد العظيم
مصطفى بهجت عبد العظيم
محمود رمضان جنيدي محمد
ناجي محمود وحود نصر رضوان
ناجي محمود محمد نصر رضوان
سماء محمد عبدالحليم احمد
السيد محمد السيد على فراج
عمر محمد سالمة درويش
شريف محمد عبد العظيم عبد العزيز
احمد على عبدالمنعم
محمود محمد علي حسن الجبالي

مليكة محمود جمال رمضان
أينور
اياد محمد جمعه عبد اللطيف حسن
يوسف محمود حماده محمود سلومه
على عمرو على عبدالمنعم
سارة على عزت محمد
يوسف طه أحمد تهامي
ملك فاضل شاكر سيد حسن الجمل
احمد عصام محمد محمد
عمر
شنوده ماجد جمال نسيم
مريم محمد سيد عبد العاطي
يوسف محمد احمد بشير
عمرو زكريا حزين جوده محمد
حمزه محمد ابراهيم مصطفي
روجين وائل حنفي سيد
على محمد لطفى على عثمان
مريم هشام سيد عباس كامل
يوسف محمد أحمد على
كارن كمال عياد عدلى
ابرار
مهاب محمد احمد محمد عبدهللا
ضياء محمد طه حسن
ايثار أحمد ربيع جنيدي
مازن محمد جابر عبدالباقي احمد
آدم حسام محمد محمد عبد المنعم
عمار نور محمد طارق محمد محمود
مارك محسن بشرى
محمد مصطفى عاشور شاكر
دارين عبدالرحمن حسن عبدالرحمن
روجين عالء عيد محمد
كاراس رامز عادل جرجس
احمد حسام محمد عبد الوالي
يامن أحمد محمد أحمد
توماس ريمون انور
اواب مصطفى على محمود هارون
الياس انطونى ممدوح الياس
كريم عمرو مصطفى علي حماد

محمود جمال رمضان محمود
أينور أحمد يحيي خليل
محمد جمعه عبد اللطيف حسن
محمود حماده محمود سلومه
عمرو على عبدالمنعم على
على عزت محمد صالح
طه أحمد تهامي أحمد
فاضل شاكر سيد حسن
عصام محمد محمد جاد هللا
محمد فاروق محمد الجمل
ماجد جمال نسيم امين
محمد سيد عبد العاطي عبد النبي
يوسف محمد احمد بشير
زكريا حزين جوده محمد
محمد ابراهيم مصطفي مصطفي
وائل حنفي سيد خليل
محمد لطفى على عثمان
هشام سيد عباس كامل
محمد أحمد على حسن
كمال عياد عدلى فرج
احمد حمدون ابراهيم حسن
هبه حسين كامل محمد حسين
محمد طه حسن فرج
أحمد ربيع جنيدي جنيدي
محمد جابر عبدالباقي احمد
حسام محمد محمد عبد المنعم علي
نور محمد طارق محمد محمود
محسن بشرى عوض خليل
مصطفى عاشور شاكر عبد الجواد
عبدالرحمن حسن عبدالرحمن حسن
عالء عيد محمد طه
رامز عادل جرجس جورجيوس
ناجا احمد رياض رضوان
أحمد محمد أحمد شرف الدين
ريمون انور فرج هللا حوسة
مصطفى على محمود هارون
ماجى هانى توفيق خليل
ريم محسن طه محمد

بيشوى رومانى إبراهيم بباوى
رودينا مجمد جسن البنا احمد
انذسطاسيا وليد صابر فهمي
روبن سامي عاطف فوزي
مروان احمد محمد حسين
يارا حماده حسين صالح
صموئىل صالح حلمي صالح
عبد التواب
كاراس بشري عبدهللا بشري
اياد احمد حسين ذكرى
محمود
احمد سيد عتريس محمد السيد
يوسف يحيى زكريا محمد خلف
كاراس رامى عاطف محروس
الرا دافيد نسيم محروس
محمد مصطفى وهبه احمد محمد
محمد حاتم عاطف محمد محمد
ياسين أحمد محمد مصطفي
مهرائيل ماهر فرج اله سعيد
سمر عبدالرحمن محمد عبدالحليم
مودة احمد حلمي ابراهيم
كاراس يونان سعد سعيد
نورهان علي احمد عبدهللا
فريدة ماهر محمد ابوالقاسم
مروان محمد عادل فؤاد محمد
ناديه عصام الدين عامر عبدالباسط عامر
اروي محسن احمد ابراهيم
عبدالعزيز اشرف عبدالعزيز عزت محمد

رومانى إبراهيم بباوى إبراهيم
رودينا محمد حسن البنا احمد
وليد صابر فهمي عيد السيد
سامي عاطف فوزي عوض
مروان احمد محمد حسين
حماده حسين صالح حسين
صالح حلمي صالح جرجس
عالء عبد التواب عبد الحميد منصور
بشرى عبدهللا بشرى عبدالمالك
احمد حسين ذكرى حسين
محمد عبد المعطي كمالكمال عبد المعطي
سيد عتريس محمد السي
يحيى زكريا محمد خلف
رامى عاطف محروس عزمى
دافيد نسيم محروس حنا
مصطفى وهبه احمد محمد
حاتم عاطف محمد محمد عويس
أحمد محمد مصطفي محمد حسنين
ماهر فرج هللا سعيد فرج
امنيه عاطف يوسف محمد
احمد حلمي ابراهيم معوض
يونان سعد سعيد سعد
علي أحمد عبدهللا عبد الناصر
فريدة ماهر محمد ابو القاسم
محمد عادل فؤاد محمد
عصام الدين عامر عبد الباسط عامر
محسن احمد ابراهيم حسن
اشرف عبد العزيز عزت محمد محمد

