المدرسة المصرية اليابانية ببنى سويف الجديدة
والد الطفل
اسم الطفل
محمد سيد محمد طنطاوى
ريم محمد سيد محمد
اسراء صالح سالم جوده
عمر
عبد العزيز محمد حسن ابراهيم
رفيده عبد العزيز محمد حسن ابراهيم
محمود محمد حسن ابراهيم
يوسف محمود محمد حسن ابراهيم
عثمان عمر عثمان امين
عمر عثمان عمر عثمان امين
عبدهللا محمود قرني سيد
محمود
مصطفى محمد شوقى مصطفى الجزار
محمود مصطفى محمد شوقى محمد
احمدعبدالمعزمحمدعطية
اسر
محمود عباس احمد مخيمر
ماذن محمود عباس احمد مخيمر
محمود عباس احمد مخيمر
ماذن محمود عباس احمد مخيمر
أمجد جون أبادير حنا
جوستانا
نديم نور الدين سيد محمد
حمزه نديم نور الدين سيد
محمد ربيع عبد الحليم محمد
شادي محمد ربيع عبد الحليم
هانى محمد عبد الوهاب نفادى
سلمى هانى محمد عبد الوهاب
احمد محمد محمد مصطفي
لوجين احمد محمد محمد
مني عادل يحي السيد
جني مصطفي سعد الدين نور الدين
سما محمد مبروك هاشم
سما
ناصر محروس حسين حسن
منه ناصر محروس حسين
أسماء عبدهللا روبي عوض
عمرو ابراهيم حسن ابراهيم
محمد احمد ابراهيم احمد
ايه محمد احمد ابراهيم
محمود محمد اسماعيل كامل
ياسمين محمود محمد اسماعيل
نبيل لطفى احمد سيداحمد
نورين نبيل لطفى احمد
هيثم سيد محسب عثمان
ربى هيثم سيد محسب
سيدهم توفيق سيدهم حنا
فسلوباتير
محمود طه نصر محمد
مالك محمود طه نصر محمد
اميرة ليثي عبد الحليم محمد
جودي
عبد الحكيم عصام الدين امبابى اسماعيل شحاته حسين عصام الدين امبابى اسماعيل شحاته حسين
محمود رجب يوسف محمد
جودي محمود رجب يوسف
القس برسوم بالميالد مينا مشال يوسف اسلاير
ميشيل
اسامه محمد عبد الوهاب عبد الواحد
مالك اسامه محمد عبد الوهاب
احمد صالح محمد مرعي
مالك احمد صالح محمد
محمود عبدالتواب تمام عبداللطيف
جاسر محمود عبدالتواب تمام
رانيا عزت صالح شكري
أيهم محمد معوض حسن محمد
مصطفى هالل سيد حسنى
اسيل
ماجد جمال نسيم امين
كاراس ماجد جمال
عالء مصطفي عالء خالد يوسف
عالء مصطفي عالء خالد يوسف
أحمد خضر عبد هللا أحمد
أنس أحمد خضر عبد هللا

سيف وليد محمود محمد
عمر احمد سليم محمدين
هبة خالد محمد محمد
حازم طارق خليل ابراهيم
ماهر
ماريا محمد مجدي ابراهيم
يمني حسين احمد عبد الحفيظ
جنه ياسر حسن جوده
مريم عماد سيد عبد العزيز
مريم مجدي رمضان احمد زناتي
رنا خالد محمود
معاذ مصطفى
نادين خالد سعد محمد خالد
روان
يوسف سامح قرنى احمد
مالك ايمن ابراهيم مصطفي
معاذ محمود جاد شحاته
مريم حسن سعيد حسن
محمد حمدي عطا إبراهيم
سلمي حمدي عطا إبراهيم
دارين عالء الدين حسين عباس على
يحيي خالد نادى عبد التواب محمد
لجين أحمد جمال حنفي
عمر عالء الدين عمر محفوظ
أدهم يوسف مجدى يوسف عطيه
يمنى أشرف عبد البديع البسيوني

ايمان عادل زكريا بريك
احمد سليم محمدين سليم
خالد محمد محمد حسن
طارق خليل ابراهيم احمد
محمد بدوي علي جاد
محمد مجدي ابراهيم علي
حسين احمد عبد الحفيظ سعيد
جنه ياسر حسن جوده
عماد سيد عبد العزيز عبد الحميد
مجدي رمضان احمد زناتي
خالدمحمودعويس حسين
مصطفى مدحت محمدزكي اسماعيل
خالد سعد محمد خالد
هيثم عبدالحميد محمد عوض
سامح قرنى احمد محمد
ايمن ابراهيم مصطفي كمال
محمود جاد شحاته محمد
حسن سعيد حسن على
حمدي عطا إبراهيم على
حمدي عطا إبراهيم على
ناهد عبدهللا روبى عوض
خالد نادى عبد التواب محمد
فاطمه شعبان عبد الستار على
عالء الدين عمر محفوظ عبدالعزيز
يوسف مجدى يوسف عطيه
أشرف عبد البديع عبد الفتاح البسيوني

ل يوسف اسلاير

