المدرسة المصرية اليابانية بمدينة المنيا الجديدة محافظة المنيا
اسم الطفل
اسم الوالد
محمد عبدالفتاح محمود درويش
عبدهللا محمد عبدالفتاح محمود
زغلول عبدهللا عبدالحميد بخيت
عبدهللا زغلول عبدهللا عبدالحميد
امير داود نمر عبدالمالك
توماس امير داود نمر
محمد طه حسين عبد هللا حسين
يوسف محمد طه حسين عبد هللا
احمد جمال الدين محمود عبد الصمد
مريم أحمد جمال الدين محمود
محمود حسنى محمد العوامري
جودي محمود حسنى محمد العوامري
وليد عبدالقوي عبدالوهاب عبدالقوي
مالك وليد عبدالقوي عبدالوهاب عبدالقوي
محمد طه أحمد حسن
سما محمد طه احمد
عمرو حسن البنا علي السيد
حسن
عثمان محمد أحمد عثمان
ندى عثمان محمد أحمد
عمر محمد محمد محمود
مالك عمر محمد محمد
محمد إيهاب أحمد عبدالرؤوف
محمد إيهاب أحمد عبدالرؤوف عثمان
الصادق حسن نورالدين محمد
أحمد
احمد شاهين عبدالحكم أبو المكارم
شاهين احمد شاهين عبد الحكم
صالح سيد يوسف عبدهللا
احمد صالح سيد يوسف
ثروت احمد صادق احمد
انجوزال ثروت احمد صادق
سوزان رمضان محمود عبد الحافظ
سارة صابر إسماعيل محمد بدوي
أحمد السعيد كامل محمود
حازم احمد السعيد كامل محمود
محمد عبد هللا رسالن مسعود
ريم محمد عبد هللا رسالن
وليد فايز عبد الحميد على
ياسين وليد فايز عبد الحميد
حسن محمود محمد محي الدين
محي الدين حسن محمود محمد محي الدين
معتز محمود عرفان حسن
عبد الرحمن معتز محمود عرفان حسن
عبدالرحمن ناصر ابراهيم عطا
عبدالرحمن ناصر ابراهيم عطا
محمد أحمد علي أحمد
فارس محمد أحمد علي أحمد الشمندي
مشيرة محمد شعبان عبد الفتاح طلب
يحي احمد رامي يحي مجدي شلقامي
محمد فاروق رفاعي علي
روان محمد فاروق رفاعي
رباب فاروق عبدالصبور التهامى
محمد عالء الدين محمد محمد عبد العال
عمرو اشرف فرغلي محمد مصطفى
عمرو اشرف فرغلي محمد مصطفى
ادم احمد محمد مصطفي
ادم احمد محمد مصطفي
خالد صالح محمد عبد النبى
ريماس خالد صالح محمد عبد النبى

ملك احمد محمد عبدالدايم خليل
محمد عالء فتحي محمود محمد الجالب
أدم شريف أشرف محمد الفاروق
منه هللا عمرو عطا صابر سليمان
على مصطفى محمد عاصم محمد زكى
معاذ عاصم لملوم تونى حسن
توماس
مازن مصطفى محمد حسنى
كيرلس مينا ناجى أنيس
معاذ إيهاب أحمد عبدالرؤوف عثمان
مريم
محمود وليد حسنى عبدالباقى
ديفيد فريد فهيم ابراهيم صموئيل
محمد
حمزه عالء مسامح صاوى
كيرلس مكاري شحاته بطرس
جوفان ماركو شحاته
ندى عمر فاروق عبد المغنى
آدم
جمال محمد شوقي هريدي
حبيبه على محمد صبرى
اياد محمد عادل عبد الرحيم
درة مؤمن نور الدين يوسف حسانين
فارس
جنات اشرف فرغلي محمد مصطفى
جني عالء الدين عبدالصبور ابوالجود
اسيل
لجين محمد عالء الدين محمد ابراهيم صالح
جومانا محمد محمود محمد اسماعيل
جايدن يوسف شكرى يوسف
رودينا محمد فاروق ابراهيم
عمر احمد على محمد عبد الغنى العدوى
عمرو محمد فاروق مهني
يوسف احمد محمد عبدالدايم خليل
لمار
يوسف مينا رمزى راجى
تسبيح أحمد سيد سيد
أحمد مصطفي عبد العزيز طه

احمد محمد عبدالدايم خليل
عالء فتحي محمود محمدالجالب
أسماء قطب محمد أحمد جودة
عمرو عطا صابر سليمان
مصطفى محمد عاصم محمد زكى محمد
عاصم لملوم تونى حسن
مينا صفوت ناصف اسحق
مصطفى محمد حسنى عبد الحليم
مينا ناجى أنيس بطرس
معاذ إيهاب أحمد عبدالرؤوف
عبدهللا عبدالناصر محمود قطب
وليد حسنى عبدالباقى على
فريد فهيم إبراهيم صموئيل
حمدي عبدالعظيم فهمي عبدالرازق
عالء مسامح صاوى بشر
مكاري شحاته بطرس فيلبس
ماركو شحاته بطرس
ندى عمر فاروق عبد المغنى
اسماعيل سيد اسماعيل عبدالاله
ليلى ابراهيم محمد عزات
على محمد صبرى اسماعيل محمد
محمد عادل عبد الرحيم محمد
مؤمن نور الدين يوسف حسانين
عصام فؤاد محمد فتح الباب
جنات اشرف فرغلي محمد مصطفى
عالء الدين عبدالصبور ابوالجود عبدالرحيم
احمد عوض عبدالهادي محمد
محمد عالء الدين محمد إبراهيم صالح
محمد محمود محمد اسماعيل
جايدن يوسف شكرى يوسف
نهال امير علي محمد
اسماء محمد خلف محمد
محمد فاروق مهني عبدهللا
احمد محمد عبدالدايم خليل
مختار رجب عبدهللا طلبه
مينا رمزى راجى رزق
أحمد سيد سيد محمود
مصطفي عبد العزيز طه محمد

جنا سليمان قطب
محمد عاصم لملوم تونى حسن
حمزه احمد بدر الدين محمد
ياسين اسالم ممدوح عبد السالم صادق
رزان أحمد سيدأحمد زيدان
يوسف جمال محمد نبيل عبد الباقي
كيرلس
تسنيم احمد حسن الصغير
عمر محمد احمد احمد
جودى الهيثم محمد كامل
ريناد
ديالرا محمد هاشم عبد العظيم
فداء
معاذ عبد هللا محمود حسن
شريف هاني بدر الدين محمود
أنس حسام فايز عبد الحي
ريتاج هشام محمد عثمان
ريناد هشام محمد عثمان
نوران عمر فاروق عبد المغنى
معاذ محمد مصطفي قطب احمد
عبيد هللا ناصر ابراهيم عطا
محمد أحمد عزت محمد

سليمان قطب خلف علي
عاصم لملوم تونى حسن
احمد بدر الدين محمد حموده
اسالم ممدوح عبد السالم صادق
أحمدسيد أحمد زيدان
جمال محمد نبيل عبد الباقي عبد اللطيف
وائل عزت عطيه موسى
احمد حسن الصغير مصطفي
محمد احمد احمد على
الهيثم محمد كامل ضوى
عالء محمد ربيع احمد اسماعيل
محمد هاشم عبد العظيم هاشم
احمد عبد الحميد عبد العظيم على
معاذ عبد هللا محمود حسن
هاني بدر الدين محمود محمد
حسام فايز عبد الحي عبد الرحيم
هشام محمد عثمان محمد
هشام محمد عثمان محمد
نوران عمر فاروق عبد المغنى
محمد مصطفي قطب احمد
عبيدهللا ناصر ابراهيم عطا رضوان
أحمد عزت محمد توفيق

