المدرسة المصرية اليابانية باسيوط الجديدة
اسم الطفل
فريدة احمد محمد االمين احمد العجوز
عمر
ايفان شادى حليم لبيب
أمنية جمال محمد شعالن
عمرو جمال محمد شعالن
االمير أحمد طه محمد
عمرو محمد ابوالمجد سالم
فيلوباتير
عمر احمد مصطفى محمود بركات
يحيي محمد عبد الباسط عبد الرحيم محمد
حنين
نادين محمد علي احمد
كيرلس
احمد محمد احمد عبدالنبى
آريام شريف ابراهيم محمود
ادم سيد عيد عبدالحميد محمد
سارة جورج صالح عزيز رزق
نورهان محمود محمد احمد
عبدهللا حسام عبد الفتاح حامد
محمد ممدوح احمد على
مها علي فايز علي عثمان
منة علي فايز علي عثمان
اياد محمد صديق صديق
كاراس ياسر فاروق عياد
عبدهللا معتز ممدوح عبدالمجيد ابراهيم
مكرم احمد مكرم حامد
مروان احمد محمود محمد
محمد خالد بكر موسى
ابراهيم حنفي ابراهيم ابراهيم محمد

اسم الوالد
احمد محمد االمين احمد العجوز
مصطفى علم الدين عبد الرحمن سالمة
شادى حليم لبيب خليلة
جمال محمد شعالن محمد
جمال محمد شعالن محمد
أحمد طه محمد أحمد
محمد ابوالمجد سالم محمود
سمسم باسيلي لويز طناس
احمد مصطفى محمود بركات
محمد عبد الباسط عبد الرحيم محمد
خالد فيصل محمد إسماعيل
محمد علي احمدعلي
كيرلس عماد عونى كامل
محمد احمد عبدالنبى عمر
شريف ابراهيم محمود صالح
سيد عيد عبدالحميد محمد
جورج صالح عزيز رزق
محمودمحمداحمدشعيب
حسام عبد الفتاح حامد سالمان
ممدوح احمد على شامخ
علي فايز علي عثمان
علي فايز علي عثمان
محمد صديق صديق على
ياسر فاروق عياد عبد النور
مرزوقة سيد حسين محمد
احمد مكرم حامد جاد
مروان احمد محمود محمد
محمد خالد بكر موسى
ابراهيم حنفي ابراهيم ابراهيم

علياء محمود سعد محمد
كارل مينا عادل زكي
رغد أحمد مصطفى محمد حسانين
حمزه حمدي ابو الوفا عبد النعيم أحمد نوار
ميروال
حسن اسامة محمد حسن مهران
عبد هللا أحمد محمد عبد هللا
ساندي محمد مصطفى
سلمى محمد عمر كامل عبد العال
محمد وليد محمد محمود عبد المجيد
ادم محمود محي
جنى اشرف كمال حامد صادق
يوسف حسام طارق محمد
روفان عمرو محمد صالح الدين عبدالحكيم
سما احمد طلعت انور علي
رومانية فادي نيسان شوقي
محمد ايمن على سيد
نور الدين بدوى سعد محمد
سلسبيل
مايا محمد صفوت مصطفى
أحمد
آدم حسام محمد فتحى
اروي خالد محمد فارس
جوي هانى عادل ابراهيم
جودى محمد اسماعيل محمد على
باسل جالل الدين احمد محفوظ
رقية
سيف الدين أمير صبحي عبد الحميد
ادم سعد زغلول محمد
أسامه محمود أحمد أحمد عبدالعال
عمر محمد سمير زكى عبد الراشد
حبيبه
ريماس عالء محمد عبدالرازق عبدالعليم
عمر حسام عبد الفتاح حامد
انس محمد سيد حسين
رسيل شريف ابراهيم محمود
اريج محمد عالم عبدالحافظ

محمود سعد محمد ابراهيم
مينا عادل زكي جادهللا
أحمد مصطفى محمد حسانين
حمدي ابو الوفا عبد النعيم نوار
أيمن جميل عزيز حنا
اسامة محمد حسن مهران
أحمد محمد عبد هللا علي
محمد مصطفى أحمد مصطفى
محمد عمر كامل عبد العال
منال احمد محمود عبد المجيد
محمود محى الدين سيد ابراهيم
أشرف كمال حامد صادق
حسام طارق محمد محمد
عمرو محمد صالح الدين عبدالحكيم طاهر
احمد طلعت انور علي
فادي نيسان شوقي بساليوس
ايمن على سيد على
شاهيناز محمد احمد ابو العال
عبد الجواد عبد الجليل عطا محمد
محمد صفوت مصطفى عبد الحليم
محمد بدري محمود محمد
حسام محمد فتحى احمد ادم
خالد محمد فارس علي
هانى عادل ابراهيم جرجس
محمد اسماعيل محمد على
جالل الدين أحمد محفوظ محمد فرغلى
مصطفىعلم الدين عبد الرحمن سالمة
الشيماء محمد حسن عبد الرحمن
سعد زغلول محمد ادم
محمود أحمد أحمد عبدالعال
محمد سمير زكى عبد الراشد
وليد عبد الرحمن عبد العال أحمد
عالء محمد عبدالرازق عبدالعليم
حسام عبد الفتاح حامد سالمان
محمد سيد حسين سيد
شريف ابراهيم محمود صالح
محمد عالم عبدالحافظ عثمان

جولين هانى طلعت
صوفيا
مازن عمرو صالح عبد القادر
محمد احمد مصطفي عبدالرحيم
الينا ماركو طلعت
فيروز محمود سعد عبدالحفيظ
اياد محمد مصطفى محمد مصطفى
جنا فادي عادل تاوضروس
ريناد سيد عيد عبدالحميد محمد
محمد عمرو محمد رفعت على
محمد عصام يوسف عبدالحفيظ
يوسف محمد عبد الجواد نصار
آسيه
ابراهيم حمدى عبد الحليم محمد
سلمي
أدهم هيثم اسماعيل علي
ايناس حسن امام محمد
احمد جعفر راجح احمد
جاسمن الحسين سرحان هريدى سرحان
اية خالد بكر موسى
عبدهللا حسين لطفى على السيد صابر
حال حاتم محمد محمد سيد
آسر محمد محمود محمد
ادم محمد عبد المعبود الشحات
اياد احمد رجب عبد السميع نصر
ماركو رومانى فايز ناشد
كنزى
الرحمه ايمن عبدالعال محمد رشاد
عمر احمد محمد االمين احمد العجوز
إسراء
عبد هللا محمد زكريا
أحمد طه حسين أحمد حسين
عمر هيثم علم الدين احمد
احمد اسامة لطفي محمد
نورالدين حسام الدين خلف بخواجي
سلمى محمد أحمد عبدالرزاق
معاذ عبد المنعم رياض خالد

هانى طلعت نعيم بسطا
حسين أحمد حسين محمد
عمرو صالح عبد القادر محمود
احمد مصطفى عبدالرحيم ابراهيم
ماركو طلعت نعيم بسطا
محمود سعد عبدالحفيظ حسن
محمد مصطفى محمد مصطفى
جنا فادي عادل تاوضروس
سيد عيد عبدالحميد محمد
عمرو محمد رفعت على محمد
عصام يوسف عبدالحفيظ عبدالعاطى
محمد عبد الجواد نصاراحمد
محمد عبد الباسط عبد الرحيم محمد
حمدى عبد الحليم محمد صالح
خالد عبدالباقي عبدالرحمن محمد
هيثم اسماعيل علي هاشم
حسن إمام محمد عبدالرحمن
جعفر راجح أحمد عبد الرحمن
الحسين سرحان هريدى سرحان
خالد بكر موسى محمد
حسين لطفى على السيد صابر
حاتم محمد محمد سيد حسن
محمد محمود محمد مصطفى
لمياء احمد خلف احمد
احمد رجب عبد السميع نصر
رومانى فايز ناشد خليل
مؤمن عطيه يوسف أحمد
ايمن عبدالعال محمد رشاد
احمد محمد االمين احمد العجوز
سيد عبدالحميد عبدالعال دغار
محمد زكريا محمود عمر
طه حسين أحمد حسين
هيثم علم الدين احمد اسماعيل
اسامة لطفي محمد امام
حسام الدين خلف بخواجي محمود
جمال محمد أحمد عبدالرزاق
عبد المنعم رياض خالد احمد

حمزة محمد أحمد تونى
يحيي محمد عبد الرحمن عبد الرحيم
ريماس اسامه شحاته عامر
عبد العزيز صالح محمد محمد
عمر محمود محمد كمال
عبدالرحمن محمد حمدى مصطى
ميخائيل اشرف عفت عازر
ميخائيل اشرف عفت عازر
ايمان محسن حامد محمد احمد العسال
مايكل مجدى رسمي عباس جرس
حبيبة
عمر أحمد عبد الوكيل ابراهيم
مريم أحمد علي محمد
اورتن
يوسف أشرف لبيب صادق
ملك
عبد الرحمن محمود طلعت محمد
يوسف
كارين اسامة رسمى سعيد
ايهاب محمد عبد الغني
أنس حاتم محمد محمود
لجين محمد مصطفى محمد
نورالدين طه صالح
لوسيان باسم ظريف جاد جورجى
محمد السعيد محمود أحمد
يحيي ابراهيم حسن صالح
كيرلس اسلمان صالح عزيز
كيرلس اسلمان صالح عزيز
بارثنيا ماركو فاروق دانيال
عمر خالد محمد احمد
دارين
عبدهللا محمود عبدهللا محمد
نوران خالد بكر موسى
جاسمين علي محمد علي أحمد زيدان
ادم احمد حسن
ادهم احمد حسن

محمد أحمد تونى على
محمد عبد الرحمن عبد الرحيم طالب
اسامه شحاته عامر سليمان
صالح محمد محمد صالح
محمود محمد كمال جالل
عبدالرحمن محمد حمدى مصطفى
فلاير يشرى درته منقريوس
اشرف عفت عازر جندى
إيمان يحيي كامل محمد عثمان
مجدى رسمى عباس جرس
وائل قطب محمود سليمان
أحمد عبد الوكيل ابراهيم محمد
احمد علي محمد احمد
ماركو طلعت نعيم بسطا
أشرف لبيب صادق شحاتة
سامح حسني محمد عبد المعز
عبد الرحمن محمود طلعت محمد
شنودة جميل عياد بساليوس
كارين اسامة رسمى سعيد
محمد عبد الغني كريم محمود
حاتم محمد محمود أحمد
محمد مصطفى محمد سيد
طه صالح سيد علي
باسم ظريف جاد جورجى
السعيد محمود أحمد حسين
ابراهيم حسن صالح عبد المجيد
اسلمان صالح عزيز رزق
اسلمان صالح عزيز رزق
ماركو فاروق دانيال
خالد محمد احمد محمد
عادل عبد الوهاب حلمي جابر
محمود عبدهللا محمد حسانين
نوران خالد بكر موسى
علي محمد علي احمد
احمد حسن عبد الجواد شحاته
احمد حسن عبد الجواد شحاته

