المدرسة المصرية اليابانية بحي العقاد محافظة اسوان
اسم الطفل
جنات سمير محمد سالم
عمر عطيه عبد الوهاب خالف
يوسف بغدادى محمد محمد
صهيب
يحيي احمد جمال احمد
محمد سمير عبدهللا عبدالغني غالب
يس محمد كامل يس
ياسين ياسر عبد المتعال محمود
يوسف اسامه احمد عادل عبد الكريم شمروخ
ندى احمد يوسف محمد
محمد شعبان محمد حسانين
صالح محمد نور احمد محمد نور
أحمد عمار أحمد عبدالرحمن أحمد
أحمد أبو الحسن كاشف على محمد
جنى منتصر نصر الدين محمد على
باتريك رامي نبيل ديمتري
جودى محمد عطية موافى
اسالم محمد عبد هللا محمد حماده
مصطفى محمد عبد الحفيظ محمد على موسى
أنس محمد مصطفي ابراهيم
تسنيم أحمد عامر أحمد
مكاريوس حنا ماهر زكى عجايبى
سوالنج ابراهيم شمعون ابراهيم
اريج محمود بدر الدين محمد
محمود حسان احمد يوسف
محمد حسام الين محمحد محمد احمد
راما كمال ديب طه
جنا محمد عبد هللا عبد العاطى
عمرو الحسن فوزي رفاعي محمد
مروان احمد علي الطاهر محمد
جنى
ياسين شاذلي محمد علي بكري
مرام أحمد محمود بغدادي
مالك

اسم الوالد
سمير محمد سالم محمود
عطيه عبد الوهاب خالف محمود
يوسف بغدادى محمد محمد
أبوالحسن أمين أبوالحسن أمين
أحمد جمال أحمد مصطفي
سمير عبدهللا عبدالغني غالب
يس محمد كامل يس عبد الرحمن
ياسر عبد المتعال محمو د قناوى
الشيماء مدحت محمد شمروخ
احمد يوسف محمد عبده
شعبان محمد حسانين محمد
محمد نور احمد محمد نور عبدالحليم
عمارأحمدعبدالرحمن أحمد
أبو الحسن كاشف على محمد
منتصر نصر الدين محمد على
رامي نبيل ديمتري غالي
محمد عطية موافى شحاته
محمد عبد هللا محمد حماده
محمد عبد الحفيظ محمد على مرسي
محمد مصطفي ابراهيم احمد
أحمد عامر أحمد محمد
حنا ماهر زكى عجايبى
دينا سمير فام عطيتو
اريج محمود بدر الدين محمد
حسان احمد يوسف علي
حسام الدين محمد محمد احمد
كمال ديب طه احمد
محمد عبد هللا عبد العاطى عبد هللا
الحسن فوزي رفاعي محمد
احمد علي الطاهر محمد
محمد سيد عبدالرحمن محمود
شاذلي محمد علي بكري محمدين
أحمد محمود بغدادي محمد
احمد عطيتو محمد البدرى

عبد الرحمن اشرف عبده احمد اسماعيل
حمزة أحمد المصطفي أمين أبوالحسن
جويرية محسن عبد الفتاح محمد
ندا مصطفي كنشيب حامد الحسن
حمزة مصطفى منصور فتحى
جونير شنوده جاد الرب بولس
مازن مصطفى وصفي عبد العزيز حسين
عبدهللا أبوبكر رشاد أبوزيد
عمار أبوبكر رشاد أبوزيد
أحمد
شيري شنودة القس عبد المسيح غالي
معاذ تامر محمود يوسف
جونير هانى وهبه حكيم
جونير تامر جورج منير
مزمل نبيل أحمد محمد
جني حسين ابراهيم محمد
ستيفن ميشيل سمير سليمان بباوى
محمد اشرف هاشم السيد محمد
حمزه
جودى
غاده العطار على محمد
مورين مجدى منصور حبيب جورجى
فاطمة محمد أحمد حسين
محمد محمد رشدي محمد رمضان
بريسكال ديفيد عياد صغير سليمان
اسيل أحمد سالم عبدالعال
ياسين احمد حمزة محمد
مؤمن يحيى ياسين عبد الراضى
مارك
مازن محمد عبد هللا محمد حماده
سيف عز الدين محمد علي حسن
يسرا
محمود محمد منصور احمد
مالك محمود ابوبكر حسن
احمد شعيب على سيد احمد
يامن هيثم شاهين محمد زيور عابدين
مريم
جيسيكا ديفيد عياد صغير سليمان
حسن
بافلي عياد فكري حواس جرجس
عبدالرحمن مصطفى عاشور إسماعيل
محمد مجدى محمد عوض

اشرف عبده احمد اسماعيل
أحمد المصطفي أمين أبوالحسن
بسنت بهجت علي حسن
مصطفي كنشيب حامد الحسن
مصطفى منصور فتحى منصور
شنوده جاد الرب بولس سيفين
مصطفى وصفي عبد العزيز حسين
أبوبكر رشاد أبوزيد عبدالسيد
أبوبكر رشاد أبوزيد عبدالسيد
أيمن صالح طه محمد
شنودة القس عبد المسيح غالي بخيت
تامر محمود يوسف الطيب
هانى وهبه حكيم وهبه
تامر جورج منير عازر
نجوى إبراهيم محمد حجاجي
حسين ابراهيم محمد احمد
ميشيل سمير سليمان بباوى
زينب محمد صالح احمد
ممدوح جالل محمد عبدالكريم
مصطفى جابر عبد العاطى جالل
العطار على محمد عبد الباسط
مجدى منصور حبيب جورجى
محمد احمد حسين صالح
محمد رشدي محمد رمضان
ديفيد عياد صغير سليمان
احمد سالم عبدالعال سليم
ياسين احمد حمزة محمد
يحيى ياسين عبد الراضى
منصور بشاره منصور بقطر
محمد عبد هللا محمد حماده
سيف عزالدين محمد علي حسن
محمد أحمد عبد الرجمن أحمد
محمد منصور احمد حسين
محمود ابوبكر حسن االدفاوى محمد
شعيب على سيد احمد
هيثم شاهين محمد زيور عابدين
محمد صبرى خالد رضوان
ديفيد عياد صغير سليمان
وائل حسن عبد الجليل محمد
عياد فكري حواس جرجس
مصطفى عاشور إسماعيل مهران
مجدى محمد عوض حامد

ماروسكا مجدي صابر
جودي حسين يوسف ابوزيد
جاشوا بيتر محسن صبحى
منه هللا حجازي عبدالهادي محمد
زينة
مهرائيل أشرف أيوب
ايمن وليد بسطاوى الليثى
ايمن وليد بسطاوى الليثى
ماريا كيرلس القمص بيشوى
عائشه
يوسف محمد عبد اللطيف جاد الرب اسماعيل
محمد خالد صديق
نور عمرو احمد ماهر
محمد
حنين اشرف عبده احمد اسماعيل
محمد احمد محمد الرفاعي حسن
فاطمه احمد مرتضى هاشم مدنى
فاطمه احمد مرتضى هاشم مدنى
ميرا وائل وليم اندراوس عطا هللا
هنا محمد عبد هللا عبد العاطى
يوسف احمد عبد الحميد احمد
فريدة محمد صالح فوزى
لين احمد محمد صالح الدين عبد السيد
ميالنيا مينا عطيتو غبلاير
معاذ أحمد المصطفي أمين أبوالحسن
طارق أحمد المصطفي أمين أبوالحسن
كاراس هدرا شمعون ابراهيم
شيرويت احمد فوزي عباس غالب
رزان مصطفي كنشيب حامد الحسن
احمد محمد احمد ابراهيم
ياسين محمد احمد محمد محمود
كريم حسين حامد محمدخير
فاطمة محمد عبد الحفيظ محمد على مرسي
على محمد على احمد خليفة
روفيدا عصام صبحي قرشي
احمد بسام احمد محمد
كرمه كيرلس ميالد عبدربه
نور محمد حماد شلبي متولي
اياد محمد حماد شلبي متولى
ماريسيا مالك ميخائيل ذكرى
آدم محمد عارف عبد هللا
فريده محمود نجم الدين عبده ضوى

مجدي صابر جويد بخيت
نهله هالل علي محمد
بيتر محسن صبحى غبلاير
حجازي عبد الهادي محمد زيدان
محمود خيرى حسن احمد
أشرف أيوب راغب نخله
وليد بسطاوى الليثى على
وليد بسطاوى الليثى على
كيرلس القمص بيشوى وبالميالد يوسف يعقوب جرجس
محمد عبدالفتاح سعيد كريم
محمد عبد اللطيف جاد الرب اسماعيل
خالد صديق عبدهللا عبدالبارى
عمرو احمد ماهر احمد
مصطفى عبد الرحيم على عبد الرحيم
اشرف عبده احمد اسماعيل
احمد محمد الرفاعي حسن محمد
احمد مرتضى هاشم مدنى
احمد مرتضى هاشم مدنى
وائل وليم اندراوس عطا هللا
محمد عبد هللا عبد العاطى عبد هللا
احمد عبدالحميد احمد مكى
محمد صالح فوزى محمود
ساره سليمان احمد سليمان
مينا عطيتو غبلاير اسكندر
أحمد المصطفي أمين أبوالحسن
أحمد المصطفي أمين أبوالحسن
هدرا شمعون ابراهيم محارب
احمد فوزي عباس غالب
مصطفي كنشيب حامد الحسن
محمد احمد ابراهيم الصحابي
هند محمد عبدهللا حسن
حسين حامد محمدخير يحي
محمد عبد الحفيظ محمد على مرسي
محمد على احمد خليفة
عصام صبحي قرشي عبدالعال
بسام احمد محمد يوسف
كيرلس ميالد عبدربه ابراهيم
فاطمة عبدهللا محمد حمادة
فاطمة عبدهللا محمد حمادة
مالك ميخائيل ذكرى نصراللة
محمد عارف عبد هللا عارفين
محمود نجم الدين عبده ضوى

عبد الرحمن
فاطمة اسالم عبدالرحيم محمود
هدرا بيتر اميل شفيق
احمد محمد على
نورالدين
عبد الرحمن علي حسن نادي
مصطفي علي عبدالوهاب محمد
ملك محمد الفرغلي محمود مرسي
جيروم جرجس عبدالمسيح لطيف
يارا بشير عبدالمنعم حسن
ايه محمد شرقاوى ابو المجد
دنيا باسم محمد عبدالفتاح
على محمد عبد الشكور حسن
رميساء
مارلي مايكل ممدوح سعيد
اسماء محمد مرسى رشيدى حسانين
تقى محمد ربيع قناوي
اوراشى جرجس اسعد نجيب
ادم احمد محمد حجاج عبدالراضى
عمارمصطفي عبدالمنعم
جوستينو ميشيل شكري عزيز
حسام
سجى
مريم احمد ابراهيم احمد
محمد
مايفن سامح عياد مليك متريوس
فابيوس مايكل غايس القمص جرجس العبد
مالك ياسر عبدالعليم عطية صاوى
النا محمد محمود محمد
احمد محمد انور محمود
ياسين ناصر عابدين زكى
عبدالرحمن مصطفي عبدالرحمن عبدالجواد
شهاب وليد عبدالرحمن على
ميار ياسين عاشور يس
محمد محمود محمد مكي
الحسين السبط السر المهتدى عبد التواب عبد المتعال
كريم عرفه محمد عالم
فريده عمار أحمد عبدالرحمن أحمد
رقيه كمال حلمى على محمد
محمد احمد محمد ابراهيم
مصعب عبدالرضي لطفي أمين
جودى محمد حسان النادى

محمد عبد الرحمن أحمد يعقوب
اسالم عبد الرحيم محمود عبدالرحيم
بيتر اميل شفيق نخله
محمد على احمد عبد السيد
أسامة أحمد عمر عبدالعزيز
علي حسن نادي احمد
علي عبد الوهاب محمد مصطفي
محمد الفرغلي محمود مرسي محمد
جرجس عبدالمسيح لطيف خله
بشير عبدالمنعم حسن محمد
عزة بسطاوى محمد
باسم محمد عبدالفتاح مصطفي
محمد عبد الشكور حسن حسنون
اسالم عبد الرحيم محمود عبدالرحيم
إيريني بشرى فهمي خليل
محمد مرسى رشيدى حسانين
محمد ربيع قناوي احمد
جرجس اسعد نجيب بسطا
والء محمد يسن البطالن
مصطفي عبد المنعم عبد القادرادم
ميشيل شكري عزيز عبد المالك
نبيل احمد حسين صالح
محمد صالح عبد الحفيظ سليم
احمد ابراهيم احمد ابراهيم
حسين احمد محمد حسين
سامح عياد مليك متريوس
مايكل غايس القمص جرجس العبد
ياسر عبدالعليم عطية صاوى
محمد محمود محمد ادم
احمد محمد انور محمود
ناصر عابدين زكى عبدالغنى
مني عادل عبدالرحمن مصطفي
وليد عبدالرحمن على ابراهيم
ياسين عاشور يس عبد هللا
محمود محمد مكي محمود
السر المهتدى عبد التواب عبد المتعال إبراهيم
عرفه محمد عالم محمد
عمارأحمد عبدالرحمن أحمد
كمال حلمى على محمد
احمد محمد ابراهيم علي
عبدالرضي لطفي أمين بخيت
محمد حسان النادى عمر

حمزه احمد عبد الرازق عفيفى عبد الظاهر
جنات مروان عوض أحمد
مالك ايمن صالح حلمي عبدهللا
سارة
حبيبة محمود صفوت محمد فهمي
جودى مصطفى حسن سليمان
مارك
مودة محمد ركابى جبريل
أحمد سامح محمد سالم
حفصة الحسين أمين أبوالحسن أمين
رودينا
جني حسام ابراهيم ابو القاسم محمد
طه فاروق احمد علي عثمان
جنى طارق يحيى عبدالشكور
مالفيرن هانى رشدى عجايبى ابراهيم
عمر محمد على احمد خليفة
ديماس ديفت عاطف
يارا أحمد محمدخيرى رمضان
عمر محمد التهامي عبد هللا
أوناي

احمد عبد الرازق عفيفى عبد الظاهر
مروان عوض عبده أحمد
ايمن صالح حلمي عبدهللا
محمود عبد الحميد دردير شعبان
مروة محمد بهي الدين عبد الحميد
شروق فتحى خليل محمد
هدرا عاطف شهدى سليمان
نهلة ابراهيم قناوى كرمى
سامح محمد سالم محمود
الحسين أمين أبوالحسن أمين
محمد إبراهيم يوسف حسن
حسام ابراهيم ابو القاسم محمد
فاروق احمد علي عثمان
طارق يحيى عبدالشكور محمد
هانى رشدى عجايبى ابراهيم
محمد على احمد خليفة
ديفت عاطف فاخوري جورج
أحمد محمدخيرى رمضان أبوزيد
محمد التهامي عبد هللا محمد
بيتر عادل بباوي بولس

