المدرسة المصرية اليابانية بحي العقاد
اسم الطفل
عمر محمد حمدان عبدهللا احمد
رؤى شريف حسن وزيرى
جيسي عماد صبري غالي
صهيب
عمار ياسر محمود على محمد
عمر محمود عطي محمد
حسان مصطفى حسان التهامى
أنس احمد ماهر محمد
جونير هانى شايب فارس
فريدة حسام الدين محمد محمد احمد
يحيى حسين رجب منير
فريدة
حمزه رمضان علي إبراهيم علي
عمر محمد احمد ماهر
أبو الحسن محمد عيد عبدالعال
مليكه ماهر علي ماهر عثمان
روضه تامر محمود يوسف
رقية عصام جمعة بشير
محمد
ماركوس حنا ماهر زكى عجايبى
حمزه خلف جابر عبد العليم
مارلي جرجس عديل سليمان فام
يحيى طارق يحيى عبدالشكور
كريم محمد احمد حسين
أوكين
ساندى سامح فرج هللا عطيتو جادهللا
جرجس ايمن تناغو
لؤي محمد محمود عبد الرحمن
يوسف عبد الموجود قناوى حسن
عبدالرحمن
رغداء محمد سيد حسين عبدالحميد
حسين مختار اسماعيل محمد اسماعيل
كارما محمد احمد االسعد سليم
كيرلس
جنى صبرى ابراهيم عرابى فضل
نورهان ماهر جالل محمد
عبدهللا محمد عبدالفتاح احمد
فادي رأفت بشري بعد المالك بخيت

والد الطفل
محمد حمدان عبدهللا احمد
رؤى شريف حسن وزيرى
كرستينا عزمي يوسف جندي
محمد حافظ هارون حسين
عمار ياسر محمود على محمد
محمود عطي محمد مهران
مصطفى حسان التهامى محمد
احمد ماهر محمد احمد
هانى شايب فارس سرتيال
حسام الدين محمد محمد احمد
حسين رجب منير علي
شعبان خليفه على مرعزى
رمضان علي إبراهيم علي
محمد احمد ماهر احمد
محمد عيد عبدالعال شحاته
ماهر علي ماهر عثمان
تامر محمود يوسف الطيب
عصام جمعة بشير حسونه
احمد حجاج احمد محمود
حنا ماهر زكى عجايبى
خلف جابر عبد العليم حمد
ثناء روماني ابراهيم فاخوري
طارق يحيى عبدالشكور محمد
محمد احمد حسين صالح
بيتر عادل بباوي بولس
سامح فرج هللا عطيتو جادهللا
ايمن تناغو نصيف بولس
محمد محمود عبد الرحمن عبد المجيد
عبد الموجود يوسف قناوى حسن
على عزالدين حسين عبادى
محمد سيد حسين عبدالحميد
مختار اسماعيل محمد اسماعيل
محمد احمد االسعد سليم
مراد منير وهيب عبده
صبرى ابراهيم عرابى فضل
ماهر جالل محمد عبدالكريم
محمد عبدالفتاح احمد محمد
نانسي نبيل شوقي اسطفانوس

علي
طارق مصطفى وصفي عبد العزيز حسين
مصطفى على مصطفى محمد على
احمد ايهاب بدر محمد
مالك محمد عبيد محمد
يوسف

محمد ابوالمجد البكري علي
مصطفى وصفي عبد العزيز حسين
ساره منصور احمد حسين
ايهاب بدر محمد عبده
محمد عبيد محمد أحمد
ايوب تاوضروس محارب نخلة

