المدرسة المصرية اليابانية بطنطا محافظة الغربية
اسم الطفل
نواره مصطفى محمد الشناوى
نورسين
معاذ خالد عبد العزيز ابو عيشة
عمر
عمر احمد عبد هللا فوده
احمد مصطفي عبدالهادي الجاويش
جنة عبدالعليم رمضان عبدالعليم رمضان
ملك
محمد أحمد محمد صفي الدين فايد
يوسف مصطفي منير عجيل
محمد احمد محمد العزب شاهين
مريم محمد فتحي محمود مصطفى
عمر احمد جمال رمضان حدوة
أحمد فراج أحمد البسيوني عبد الفتاح
محمد اسامة أحمد الشاذلي
محمد ممدوح نبوى الجندى
زياد
نهال عادل محمد هاشم الغرباوي
أمجد وحيد حامد محمد ابوخليفه
أويس عالء الدين إبراهيم الدسوقي منصور
عمر
اياد
عبد الرحمن محمد احمد الحفناوى
مريم عاطف فتحي رضوان
عبد العزيز
مازن عماد فتحى الديب
ملك
النا
جودى ياسر محمد عبد الواحد عبد العال
جنى

اسم الوالد
مصطفى محمد كامل الشناوى
محمود محمد ابراهيم الخولى
خالد عبد العزيز عبد العزيز ابو عيشة
بهاء محمد الششتاوي عبد العال
احمد عبد هللا محمود فوده
احمد مصطفي عبدالهادي الجاويش
عبدالعليم رمضان عبدالعليم رمضان
وليد سيد محمد الشريف
محمد أحمد محمد صفي الدين أحمد فايد
مصطفي منير علي عجيل
احمد محمد العزب شاهين
محمد فتحي محمود مصطفى
احمد جمال رمضان حدوه هو
فراج أحمد البسيوني عبد الفتاح الغريبي
أسامة محمد أحمد الشاذلي
ممدوح نبوى رجب الجندى
محمد ارراهيم السيد ابراهيم رزق
عادل محمد هاشم الغرباوي
وحيد حامد محمد عطيه ابو خليفه
عالء الدين إبراهيم الدسوقي منصور
احمد عبدالباري السيد النمر
محمود جمال عبد المنعم عبد الوهاب
محمد احمد حسين الحفناوى
عاطف فتحي عبد العزيز رضوان
محمد عبد العزيز محمود دبا
عماد فتحى عاطف الديب
احمد محمد حسن الهيتمى
تامر فوزى محمد سليمان
ياسر محمد عبد الواحد عبد العال
محمد اسامه عبد الرحمن شعيب

لورين هاني احمد السيد المحالوي
محمد طاوق موسى عبد السالم محمد
احمد محمد فتحى مسعد شهاب الدين
فيرينا
مريم زكريا عبد الرحمن زكريا أبو الخير
ميرال
محمدسامح محرز حسين الصارم
محمد أحمد صالح الدين محمود زايد
عمر هشام فهمى حسين
جايدا احمد نور الدين على سليمان
نور
رودينا محمود العزب ابراهيم حمام
رنا محمود العزب ابراهيم حمام
ريماس محمود العزب ابراهيم حمام
يوسف
إيثار
جيالن
مريم
محمود هيثم محمود رمضان
محمد
الفينا ماجد بهيج معوض سرور
كيرلس بيشوى عماد حلمي
فاطمه ايمن محمد محمد علي زين الدين
روفان
احمد بهاء وجيه راشد
روميساء محمد سعيد الغزالي
احمد محمد علي عبيد
جومانا
محمد ايهاب محي الدين محمد أبو العال
ملك عاطف احمد محمد الدخاخني
سيف الدين السيد ابراهيم السيد ابو زيد
مروان احمد عبد العزيز اسماعيل البطراويشى
بالل أحمد عطيه عبده
روان السيد صالح محمد ابو شعيشع
احمد محمد شاكر شرابي
ياسين تامر محمد سعد سعيد
جنا عبد الفتاح أحمد البغدادي
ياسين سامح عبد هللا محمد التراس

يسرا نبيل احمد نصر الدين ابراهيم الشرقاوي
طارق موسى عبد السالم محمد عبدالسالم
محمد فتحى مسعد شهاب الدين
جورج مراد زكى يعقوب
زكريا عبد الرحمن زكريا أبو الخير
اسالم جمال الدين عبد الفتاح رزق
سامح محرزحسين الصارم
محمد أحمد صالح الدين محمود زايد
هشام فهمي حسين عبدهللا
أحمد نور الدين علي سليمان
محمد حسن السيد النجار
محمود العزب ابراهيم حمام
محمود العزب ابراهيم حمام
محمود العزب ابراهيم حمام
محمد وجيه الدسوقي رزيق
محمد كامل محمد زين الدين
محمد السيد لطفي محمد
نسيم نسيم احمد الدسوقى
هيثم محمود برعى رمضان
احمد فؤادمحمد الكوهى
ماجد بهيج معوض سرور
بيشوى عماد حلمي ايوب
ايمان ابراهيم فهمي الحاوي
عمرو السيد احمد البرلسي
بهاء وجيه محمد راشد
روميساء محمد سعيد الغزالي
محمد علي احمد عبيد
محمد عبده محمد عبده
ايهاب محي الدين محمد أبو العال
عاطف احمد محمد الدخاخني
السيد ابراهيم السيد ابو زيد
احمد عبد العزيز اسماعيل البطراويشى
أحمد عطيه أحمد عبده
السيد صالح محمد ابوشعيشع
محمد شاكر علي شرابي
تامر محمد سعد سعيد
عبد الفتاح أحمد محمد البغدادي
مروه محمد البندارى عبد الوهاب النادى

يوسف سامح عبد هللا محمد التراس
جودي
زياد زين العابدين عبد الستار زيد على
مروان عبده السعيد عبده السمكرى
عبد هللا سامح محمد دبور
إياد
احمد محمد محمود كشك
يحي حسني عبد القوي احمد عبد القوي ابوسالم
ساره محمود بخيت صالح
شروق بسيونى عبد المولى ابوزينة
جودى ايمن محمد صبرى
نادين محمد مصطفى محمد النحراوى
نور محمد محمد احمد الوراقى
مريم طه عبد الحميد عبد السالم راضى
محمد صالح محمد محمد حسنين
ياسين يحيى سمير جمعه موسى
سيف احمد محمد زكى
أحمد رأفت أحمد شاكر مصطفى
رودينا
أحمد محمود إبراهيم عبد النبي الروضي
عمر محمد علي شعيب
سما ياسر مصطفى حافظ
رودينا هوارى منصور هوارى حمزه
ايتن زياد زكي محمد يس سالم
ملك محمد عبد الرءوف عامر
اسيل ابراهيم فرج الشيخ
انستاسيا وحيد ميشيل عبدهللا غبلاير
يوسف المرسي السيد على مرسي اللبشيشي
منة
لوجين أحمد ابراهيم علي
محمد اشرف عبد الغنى سيد احمد عبد الغنى
يارا اشرف عبد الغنى سيد احمد عبد الغنى
هديل محمد كامل الشرقاوي
محمد السيد محمد حفني مصطفى النبراوي
صالح محمود صالح احمد خطاب
لي لي عبدالوهاب رأفت حسين
معاذ محمد طاهر شاهين
لميس هاني عبد العال علي حسين

مروه محمد البندارى عبد الوهاب النادى
محمد عبد العزيز موسي رجب
زين العابدين عبد الستار زيد على
عبده السعيد عبده السمكرى
سامح محمد عبد الوهاب دبور
وائل محمد طلعت محمد صالح الدين الجمل
احمد محمد محمود كشك
حسني عبدالقوي احمد عبدالقوي ابوسالم
محمود بخيت صالح بخيت
بسيونى عبد المولى بسيونى ابوزينة
أيمن محمد صبرى شعبان نخال
محمد مصطفى محمد النحراوى
محمد محمد احمد الوراقى
طه عبد الحميد عبد السالم راضى
صالح محمد محمد حسنين
اسماء عصمت عبده بدر
احمد محمد احمد زكى
رأفت أحمد شاكر مصطفى عشرة
محمود عبد العاطي حسن محمد
محمود إبراهيم عبد النبي الروضي
محمد علي حسن شعيب
ياسر مصطفى محمد حافظ
هوارى منصور هوارى حمزه
زياد زكي محمد يس سالم
محمد عبد الرءوف الحسينى عامر
ابراهيم فرج بسيونى الشيخ
ماري سليمان جرجس سليمان
المرسى السيد على مرسي اللبيشي
محمود صالح محمود احمد
أحمد ابراهيم علي
اشرف عبد الغنى سيد احمد عبد الغنى
اشرف عبد الغنى سيد احمد عبد الغنى
محمد كامل حامد الشرقاوي
السيد محمد حفني مصطفى النبراوي
محمود صالح احمد خطاب
عبدالوهتب رأفت عبدالوهاب حسين
محمد طاهر علي شاهين
إيمان احمد احمد الوكيل

انس احمد حسن حجازي
رؤى طارق جمال محمد
أحمد محمد عبد الغفار البرل
محمد أحمد على إمام سعيد
مها
سدره محمد بسطويسي شاهين
رفيدة
مريم فؤاد مصطفى خيرالدين
احمد ياسر احمد عبد الرحيم الشاعر
سلمي هاني محمد عبد المنعم واصل
أدم
عمار ياسر السيد حدوه
عبدالرحمن محمد محمد إسماعيل نصير
عمر محمد محمد إسماعيل نصير
محمد حازم طه نايل
ريتاج هشام شوقي حربي
حمزة عمرو عبدالخالق عبدالفتاح أبو عيشة
أحمد محمد حامد قنديل
مريم
ياسين
فطيمة السيد محمد السيد احمد
عبد الرحمن سامح محمد دبور
فيروز
استبرق
جيداء حسن عبد الرحيم احمد قطب
مالك
عمر جمال محمود محمد بكير
بيري محمد عماد الدين محمد شلبي
محمد
أسيل محمود شبل التهامى
ملك
فرح أشرف محمد السيد سلطان
عائشة احمد جمال رمضان حدوه
ادهم احمد حمدي عبد اللطيف
نبيله شريف عبد الباقى المتولى ابراهيم
ياسين
منه هللا مصطفي محمود تقي الدين
كريم محمود احمد المسلمى

احمد حسن حجازي حسين
طارق جمال محمد رجب
محمد عبد الغفار محمد البرل
احمد على إمام سعيد
احمد سعيد محمد الخياط
اسراء محمد جالل محمد خليل
حاتم جمال الدين محمد زكي سند
فؤاد مصطفى زكريا خيرالدين
ياسر احمد عبد الرحيم الشاعر
رويداخالد رشاد دويدار
مصطفى محمود مصطفى امين
ياسر السيد محمد حدوه
محمدمحمد إسماعيل نصير
محمد محمد إسماعيل نصير
محمد حازم طه نايل
هشام شوقي عبد العليم حربي
عمرو عبدالخالق عبدالفتاح أبو عيشة
محمد حامد ابراهيم قنديل
احمد محمد السعيد متولي البطحيش
وليد محمد ابراهيم الجيار
السيد محمد السيد احمد هايشه
سامح محمد عبد الوهاب دبور
اسامه السيد محمد داود
محمد أحمد مصطفى دره
جيداء حسن عبد الرحيم احمد قطب
عبدالحميد رزق أحمد عبدالحميد
جمال محمود محمد بكير
محمد عماد الدين محمد شلبي
نادررشدي عبدالقادرجاد
محمود شبل محمد التهامى
احمد محمد السعيد متولي البطحيش
أشرف محمد السيد سلطان
عائشة احمد جمال رمضان حدوه
احمد حمدي عبد الطيف حسن حموده
هدير مصطفى السعيد الزواوى
محمد عجمي علي رمضان
مصطفي محمود عبد الغني تقي الدين
نانسي محمد سعيد عبد المنعم غريب

مكاريوس
رتاج احمد صبحى عبدهللا جادو
ياسين أسامه عبد العزيز عبد المجيد المصري
مالك
أروي
حمزة محمد صالح الدين محمد منير
خالد محمد خالد عبد الفتاح البشراوي
معاذ أحمد عبد المنعم علي أحمد
معتز مصطفى عبد الوهاب حسين وهدان
رقيه يحيى سمير جمعه موسى
بس معتز محمد جالل محمد خليل ابراهيم
كارمن علي عبد المنعم رسالن
يوسف محمد على خروب
فريده أحمد حماد محمد حماد
إياد ياسر إسماعيل محمد عطيه
حمزة ايمن ابراهيم عبد العاطي حمد
جودي
علي احمد علي علي عبدالغني
ريناد محمد السيد عبدالمحسن العشماوي
سارة محمدشوقى عيسوى خليفة
احمد اسامه اجمد ابراهيم عبد الغني
ريتال ماجد محمد البابلى
يحى محمد فولى اسماعيل
أحمد
علي إسالم علي عبدالسالم علي حبيشي
مروان محمد شاكر عبدالواحد
لمى محمد فوزي عبدالفتاح سليمان
هنا احمد عبد الفتاح عبد الغنى ابو الشادى
عبد الرحمن اسامه كمال محمد عبدالهادي
حال احمد مصطفى شبل
جميله محمود محمد سمير الديهي
ادم محمد سيداحمد خلف
عمر شعبان السعيد شعبان الشعراوي
جنى باسم على عباس على
اسر احمد سمير عبدالحليم حجر
رقية
الرا وائل ابو اليزيد محمد اسماعيل
بدر الدين محمد عبد الجليل محمد عبد الجواد

مايكل نصحى يواقيم كسمة
احمد صبحى عبدهللا جادو
أسامه عبد العزيز عبد المجيد المصري
اسالم جمال الدين عبد الفتاح رزق
عطيه عطيه محمد رضوان
محمد صالح الدين محمد منير
محمد خالد عبد الفتاح البشراوي
شيماء احمد امين مرسي
مصطفى عبد الوهاب حسين وهدان
اسماء عصمت عبده بدر
معتز محمد جالل محمد خليل ابراهيم
على عبد المنعم على رسالن
محمد على سيد أحمد خروب
وفاء عبدالسالم عبدالوهاب عماره
ياسر إسماعيل محمد عطبه
ايمن ابراهيم عبد العاطي حمد
احمد عبد الوهاب أحمد ابوالعز
احمد علي علي عطيه عبدالغني
محمد السيد عبدالمحسن العشماوي
محمد شوقى عيسوى خليفه
احمد اسامه احمد عبدالغني
ماجد محمد محمد البابلى
سميحة محمد السيد عبد الباقى
نبيل ابراهيم كامل محمد
إسالم علي عبدالسالم علي حبيشي
مروان محمد شاكر عبدالواحد
محمد فوزى عبد الفتاح سليمان
احمد عبد الفتاح عبد الغني ابوشادى
أسامه كمال محمد عبدالهادي
احمد مصطفى محمد شبل
محمود محمد سميراحمد الديهي
محمد سيداحمد محمد خلف
شعبان السعيد شعبان الشعراوي
باسم على عباس على
احمد سمير عبدالحليم حجر
محمد السيد أحمد أبو الفضل الشيخ
وائل ابو اليزيد محمد اسماعيل
محمد عبد الجليل محمد عبد الجواد

لي لي وائل صالح الضاحي
يوسف احمد جميل مصطفي عبدالدايم
حمدي احمد حمدي الشيخه
جنا أحمد يحيى إبراهيم االحول
لينا حامد بسيونى سيد احمد
الرا محمود محمد حامد
فريده
لمي محمد فتحي طه
احمد عفت السيد غنام
رانسي أحمد حلمي أحمد السباعي
احمد محمد حسن النجار
رونزا على محمد الجمل
عبد هللا
بسمه أشرف سالم عبيد
يارا محمود اسماعيل حبلص
نور السعيد احمد شعبان
حبيبة وسيم عاطف ابو الفتوح عميش
احمد تامر علي البربري
سيلينا مسعود سيد أحمد أحمد مسعود
جويرية عبد الحميد علي البغدادي
جودي محمد صالح صباح
مارك مينا رزق عبده
آسر فتوح محمد فتوح المنسى
النا
ندا وليد محمد أحمد على
عمر محمد طاهر شاهين
عمر عالء فرج رضوان
جنه احمد محمد شبل غازى
يوسف محمد سعيد الغزالي
حمزة محمد احمد عبد الحليم هيبة
دارين
مرام محمد يوسف شعيب
محمد أحمد علم الدين رشدى
احمد محمد عبد العزيز هاشم
ياسين عمرو احمد رجب خميس الحجرى
مريم ابراهيم محمد رزق
تيم هللا محمد السيد حسانين الشاطر
حال عمرو أبو بكر عبد السالم سليمان

وائل صالح عبد الفتاح الضاحي
احمد جميل مصطفي عبدالدايم
هبه محمد عبدالقادر بيومي
أحمد يحيى إبراهيم االحول
حامد بسيونى سيد احمد بحيرى
محمود محمد حامد علي
سليمان علي السيد علي الشين
محمد فتحي طه السيد
احمد عفت السيد غنام
مروة فتحي فتوح حفور
محمد حسن السيد النجار
على محمد على الجمل
أحمد نبيل زكي أبوعامر
حامد محمد عبد المنعم بسيوني عبيد
محمود اسماعيل محمود حبلص
السعيد احمد شعبان عمر
وسيم عاطف ابو الفتوح عميش
تامر علي محمد البربري
مسعود سيد أحمد أحمد مسعود
عبد الحميد علي عبد الحميد البغدادي
محمد صالح صباح شاهين
مينا رزق عبده رزق
فتوح محمد فتوح المنسى
شريف قطب ابوالمعاطى عمر
وليد محمد أحمد على
محمد طاهرعلي شاهين
عالء فرج حسن رضوان
احمد محمد شبل عبد الغني غازى
محمد سعيد احمد الغزالي
محمد احمد عبد الحليم هيبة
محمد عماد محمد عامر
ايمان احمد محمد الجوهري
أحمد علم الدين رشدى محمد
محمد عبد العزيز هاشم عبد الفتاح هاشم
نهى فرج عبد الفتاح الشعراوى
ابراهيم محمد ابراهيم رزق
محمد السيد حسانين الشاطر
عمرو أبو بكر عبد السالم سليمان

حمزة أحمد محمود حامد عمر
ادم
اسيل شادي مرعي الصعيدي
محمد البهي عبدالمنعم البهي
ليليا هانى حسن محمد حسن
ايسل محمد الشحات باشا الغريب
آسر أحمد محمد الجعار
ملك احمد حمدان داود
مصطفى محمد مصطفى سالمان هشيمه
ادم محمد السيد حمدي محمد النحال
زهره فؤاد فؤاد عبد الهادى
ياسين عمرو محمد محمد داود سليمان
فريده علي سعيد علي البدري
درة أحمد محمد شبل حبيب
ياسين
احمد
نادين أمير أحمد نورالدين عبدالحليم خليفه
احمد محمود نبيل لطفي
عمر محمد جالل الشحات شلبي
تسنيم
احمد محمد احمد فراج
ملك محمد السيد القاضي
جودى
عبدالرحمن مصطفى محمد حامد الشلق
جودي محمد عيد الشناوي
آن عمرو محمد قاسم جعفر
حسام حماده سيف الدين نصر منصور
مصطفى محمد مصطفى الرفاعي
هنا
احمد
آسيا حسام محمد أحمد الفالح
سيف
معاذ حسام الدين محمد لبيب على شمس الدين
انس
أحمد
نوران
أحمد محمد أحمد عايد
يحيى

أحمد محمود حامد عمر
احمد علي عبدالقادر بدر
ياسمين أحمد جبر عاصي
البهي عبدالمنعم البهي عاشور
هانى حسن محمد حسن
محمد الشحات باشا الغريب
أحمد محمد عبد العزيز الجعار
احمد حمدان سعد داود
محمد مصطفى سالمان هشيمه
محمد السيد حمدي محمد النحال
ساميه الصنفاوى محمد على
عمرو محمد محمد داود سليمان
علي سعيد علي احمد البدري
أحمد محمد شبل عبدالفتاح حبيب
محمد عبدالوهاب اسماعيل حسب هللا
ايمن عبدالفتاح شوقي ابراهيم
أمير أحمد نور الدين عبدالحليم خليفه
محمود نبيل محمد لطفي سليمان
محمد جالل الشحات شلبي
أحمد عبدالحميد عبدالخالق صقر
محمد احمد سيد احمد فراج
محمد السيد السيد القاضي
محمد أحمد توفيق فهمى
مصطفى محمد حامد الشلق
محمد عيد مختار الشناوي
عمرو محمد قاسم يوسف جعفر
حماده سيف الدين نصر منصور
محمد مصطفي محمد الرفاعي
أحمد عبدالمجيد خليل
وائل محمد عبد الخالق عبد ربه
حسام محمد أحمد محمود الفالح
ريهام محمد علي مصطفى
حسام الدين محمد لبيب على شمس الدين
السيد السيد السيد عويس
محمد رأفت محمد الوكيل
أحمد حمدى محمد محمد الصابر
محمد أحمد سليمان عايد
صالح أحمد عمر رسالن

يحيى محمد عبد المنعم الباز
مريم عادل محمود سري
عمر أحمد غريب محمد خيرهللا
حنين طارق محمد محمود عمارة
جودى
حمزة تامر السيد عالم
مالك احمد هاني سمير
اسر احمد بسيوني بدر
نور احمد محمد خضر
عبدالملك
خليل
تاليا
حال
ريتال محمد ابراهيم محمود عريبي
بالل احمد ابراهيم محمد يونس
عمر سليمان سامي أباظه
ياسين بهاء محمد صبري مصطفى
سيف بهاء محمد صبري مصطفى
إياد
عمر امجد ابراهيم زليخه
هدي أحمد ياسر سعيد حلمي الشرقاوي
روفان
لوجين احمد رمضان حسن ابو مغاته
بدر عماد بدرالدين عبدالعزيز هالل
ايال محمود عبدالسميع سليم
دارين ايمن احمد عسكر
كارما احمد محمد بدير
آدم
دانا احمد على محروس بسيونى
خديجة اسامة اسماعيل حسنى
كريم أحمد محمود محمد دراز
مروان وليد فاروق
ليان مدحت سامى عبده رسالن
شيماء عبد العزيز محمد البرلسي
مصطفى احمد مصطفى السيد عبداللطيف
ياسين كريم محمد وفيق البسيونى
عبدهللا محمد سمير عبدالعزيز خاطر
يوسف

محمد عبد المنعم مسلم الباز
عادل محمود حسن سري
أحمد غريب محمد خيرهللا
طارق محمد محمود عمارة
محمد محى الدين عبد الرؤف القفص
تامر السيد ابراهيم عالم
احمد هاني سمير برجاس
هبة سمير عبد الخالق المهدي
احمد محمد محمد خضر
راشد الشاذلي راشد البلتاجي الشاذلي
بهاء الدين خليل محمد الخولي
محمد حسين السيد النجار
احمد عبد الحميد محمود صالح
ريتال محمد ابراهيم محمود عريبي
احمد ابراهيم محمد يونس
سليمان سامي سليمان أباظه
بهاء محمد صبري عبد الحكيم
بهاء محمد صبري عبد الحكيم
محمود محمد على قنديل
امجد ابراهيم ابراهيم زليخه
أحمد ياسر سعيد حلمي أحمد الشرقاوي
أحمد عبد المجيد مخلوف ابراهيم
احمد رمضان حسن ابومغاته
عماد بدرالدين عبدالعزيز هالل
محمود عبدالسميع مصطفى سليم
ايمن احمد حامد عسكر
احمد محمد بدير بسيوني
أحمد عبد الحافظ السيد عبدالدايم
احمد على محروس بسيونى
أسامة إسماعيل حسني محمد خورشيد
أحمد محمود محمد دراز
وليد فاروق ابراهيم يونس
ريهام فكرى محمود السرنجاوى
عبد العزيز محمد عبد الوارث البرلسي
احمد مصطفى السيد عبد اللطيف
ياسين كريم محمد وفيق عبد الشافى
محمد سمير عبدالعزيز خاطر
عبد الفتاح السيد عبد الفتاح عالم

احمد
جودى مصطفى محمد عبدالباقى
مريم أحمد الحفني
أحمد جمال أحمد مصطفي مجاهد
والء مصطفي أحمد صبره
فريده احمد ماهر طه الشيخ
مروان تامر عبد النبى مرسى عجالن
مازن محمد عاطف محمد السيد
فرح محمد احمد الحفناوى
يوسف إبراهيم عبد هللا البدري
ياسر عبدالنور احمد شعبان عمر
نورين
هنا عالء احمد رياض محمود القيعى
ريتال احمد محمد سليمان علي
لمى هاني ابراهيم غنيم
ارين زياد زكي محمد يس سالم
كنده محمود فتحى محمود رسالن
علي مصطفي منير عجيل
عبدالرحمن أحمد محمد
تاله االنصاري وجيه عبدالمحسن حموده
ادم
تميم عمرو مصطفي الفقي
رودينا محمدعبدالجيد جادهللا
جورى ابراهيم صالح الدين ابراهيم الشربينى
احمد عبد المنعم احمد عبد المنعم نصير
أحمد صفوت العزب ابراهيم الجرف
ملك هشام جمعه الكرساوى
النا محمد رمضان مرسي
يحيى محمود خالد سنار
إياد وائل عبد المقصود محمد عثمان
كارما احمد حسن حمد
سراء حسام محمد أحمد الفالح
محمد وليد محمد الزيات
رغدة مصطفى احمد حسن حريى
مرام
يوسف محمد عبد المنعم رسالن
أحمد عبد الحكيم عزت منتصر
محمد مازن مصطفى محمد الديبه

معتز يسري سليمان ابوطافش
مصطفى محمد عبدالباقى عبدالمجيد
احمد الحفني محمد غانم
جمال أحمد مصطفي مجاهد
مصطفي أحمد مصطفي صبره
احمد ماهر طه الشيخ
تامر عبد النبى مرسى عجالن
محمد عاطف محمد السيد
محمد احمد حسين الحفناوى
إبراهيم عبد هللا إبراهيم البدري
عبدالنور احمد شعبان عمر
مصطفى عبد الحميد صبحى العبد
عالء احمد رياض محمود القيعى
احمد محمد سليمان علي
هاني ابراهيم حسين غنيم
زياد زكي محمد يس سالم
محمود فتحى محمود رسالن
مصطفي منير علي عجيل
احمد محمد حسن عبدهللا
االنصاري وجية عبد المحسن حموده
عمرو إبراهيم محمد الرويني
عمرو مصطفي سالم الفقي
محمد عبدالجيد حسين جادهللا
ابراهيم صالح الدين ابراهيم احمد الشربينى
امنية احمد تالسيد الشال
صفوت العزب ابراهيم الجرف
هشام جمعه عبدالفتاح الكرساوى
محمد رمضان مرسي عطية
محمود خالد محمود سنار
وائل عبدالمقصودمحمد عثمان
احمد حسن البيومي حمد
حسام محمد أحمد محمود الفالح
وليد محمد عبد الغني الزيات
مصطفى احمد حسن حربى
محمد حلمي عبدالجواد عبده
محمد عبد المنعم علي رسالن
عبد الحكيم عزت منتصر مرعى
مازن مصطفى محمد الديبه

آدم بالل السيد عبداللطيف الهرميل
مالك اسامة رمضان محمد العوضى
محمد احمد حمدي الشيخه
محمد هيثم محمد السباعى
عمر محمد على محمد طوالن
يمنى شعبان عبد النبى عيد
محمود محمد ممدوح عبدالرحيم سالم
محمد مصطفى محمد عبدالرسول زهره
محمود
يوسف محمد السيد عبيد
الين هيثم لطفى السيد برهومه
احمد عصام عبد الحميد خطيطه
لنسي احمد اسامه محمد رضوان
هايدي احمد مصطفي النحاس
الرا احمد مصطفي النحاس
رانسى محمد جابر محمود عامر
بيري عالء الدين ابراهيم الجزار
محمد
نادر عالء دياب عبده
محمد مصطفى محمود فهيم
سارة احمد محمد البهى عبدالرحمن عيسى
جنى محمد سعيد خليفه
محمود حامد محمود عماره
مرام محمد بيومي جداده
معاذ أحمد حامد محمود محمد
محمد ابراهيم رشاد الصاوى
جودى ياسر زين العابدين احمد حسانين
سجدة محمد جالل كساب
ياسين احمد طلعت محمد غباشي
سما
ليان
علي احمد علي االصفر
مصطفى محمود على فرج هللا
ليان عالء الدين عصام صبحي
رؤي مؤمن طلعت يحيي السرسي
أحمد
زياد احمد فتحي محمد العقاد
يوسف محمود محمود ذالنون

بالل السيد عبداللطيف الهرميل
اسامة رمضان محمد العوضى
هبه محمد عبدالقادر بيومي
هيثم محمد اسماعيل السباعى
محمد علي محمد طوالن
شعبان عبد النبي عيد محمد
دعاء سمير عبدالسميع سند
مصطفى محمد عبدالرسول محمد زهرة
رضا ابراهيم محمود فياض الصغير
منى عوض محمود ابراهيم
هيثم لطفى السيد برهومه
عصام عبد الحميد محمود خطيطه
احمد اسامه محمد رضوان
احمد مصطفي احمد النحاس
احمد مصطفي احمد النحاس
هبه كمال سعيد بيومى ابو طالب
عالء الدين ابراهيم يوسف الجزار
أحمد حمدى محمد محمد الصابر
عالء دياب عبده محمد
مصطفى محمود فهيم محمود
احمد محمد البهى عبدالرحمن عيسى
محمد سعيد قطب خليفه
حامد محمود المرسى عماره
محمد بيومي بيومي جداده
أحمد حامد محمود محمد
ابراهيم رشاد ابراهيم الصاوى
ياسرزين العابدين احمد حسانين
محمد جالل السيد كساب
احمد طلعت محمد غباشي
السيد عبد المعطى السيد الدخميسي
أحمد سمير محمد الهواري
احمد علي ابراهيم االصفر
محمود على فرج هللا على
عالء الدين عصام صبحي علي
مؤمن طلعت يحيي السرسي
محمد علي محمود الشورة
احمد فتحي محمد العقاد
محمود محمود أحمد ذالنون

اياد محمد فارس مصطفى متولى
جودي عبدالرحيم الصبري البصراتي
عبد الرحمن
محمد عيد السيد الطنطاوي
آدم السيد ابراهيم السيد ابو زيد
نبيل
سما محمد سمير الشافعى
ادم احمد فؤاد الكوهى
حمزة ايمن سعيد محمد
فارس صالح يونس داود
أحمد أيمن احمد ابو الفتوح عاكف
منة عبدالعليم رمضان عبدالعليم رمضان
عالء الدين
سلمي ابراهيم سعد الديب
انس
محمد حسين محمد كسبر
حمزة محمد عبد العظيم عمر
عاليا حمدى عبد البديع عبيد
أنس هاني مصطفى محمد خطاب
لين هاني ابراهيم غنيم
لين
ندى محمد محمود الشتيوى
عمر إبراهيم محمد إبراهيم
علي أحمد صبحي عبدالفتاح
حمزه أحمد صبحي عبدالفتاح
يوسف محمود أحمد الرفاعى
عبدهللا محمد رأفت الصواف
سما خالد محمد ربيع الحلو
رايان بسام رفعت السيد الشناوي
عبد الرحمن مسلم حسني محمد المدمس
انجلينا مايكل منير زايدى
محمد عباس محمود عبدالمجيد سليمان
معاذ أحمد إبراهيم الديب
ياسين محمد احمد عبد العزيز ابو ديغم
عمر الحسن صالح الرفاعي
عمر مصطفى عبد العزيز الغمري
يارا ابراهيم علي كمال ادريس
آسر احمد هاشم محمد جادو

محمد فارس مصطفى متولى
عبدالرحيم الصبري محمد البصراتي
حمدى عبدالعزيز سعيد خميس
عيد السيد احمد الطنطاوي
السيد ابراهيم السيد ابو زيد
محمد نبيل محمد البرماوي
اميره فرج احمد البدراوى
احمد فؤاد محمد الكوهى
حمزة ايمن سعيد محمد
صالح يونس صالح داود
ايمن احمد ابو الفتوح عاكف
عبدالعليم رمضان عبدالعليم رمضان
علي عبد الخالق علي عامر
ابراهيم سعد احمد الديب
تامر حامد طلبه طاليع
حسين محمد حسين كسبر
محمد عبد العظيم عمر
حمدى عبد البديع السيد عبيد
هاني مصطفى محمد خطاب
هاني ابراهيم غنيم حسين
احمد السعيد احمد العطار
محمد محمود عبدالرحمن الشتيوى
إبراهيم محمد إبراهيم محمد
أحمد صبحي عبد الفتاح محمود
أحمد صبحي عبد الفتاح محمود
محمود أحمد محمود الرفاعى
محمد رأفت محمد الصواف
خالد محمد ربيع محمد الحلو
بسام رفعت السيد الشناوي
مسلم حسني محمد المدمس
مايكل منير زايدى تادرس
عباس محمود عبدالمجيد سليمان
أحمد إبراهيم سيداحمد الديب
محمد احمد احمد عبد العزيز
الحسن صالح سليمان الرفاعي
مصطفى عبد العزيز محمد الغمري
نسمة عبد الحميد محمود فليفل
احمد هاشم محمد جادو

ساندي خالد عبد العزيز ابو المجد جعيصة
مليكه احمد محمد عبد المنعم
تيم اسالم محمد الديب
بتول محمد أحمد خلف
يوسف شريف محمد ابو العزم
أسيل أحمد حسن السجاعي
فرح
ايسل عبد العزيز احمد عماره السعدنى
منه هللا احمد محمود مصطفى ابو نمشه
مالك ابراهيم محمد فياض
ريان
محمد محمود محمد حلوز
مريم احمد سعيد على حافظ
مينا
أحمد القصبي محمد الدلتوني
أحمد القصبي محمد الدلتوني
مروان إسالم عبد اللطيف راشد عزام
مريم إسالم عبد اللطيف راشد عزام
زياد عصام السيد عبدالفتاح البلتاجى
ريناد
عمر محمد افريج فرج
نادية سعيد ابراهيم ابو اليزيد طاحون
مالك
ياسين ابراهيم بكر شومان
سيف
محمود
حبيبه حامد عبد المنعم حامد عياد
خالد
احمد سامى محمد عبد العزيز الشوره
جودي أحمد مصطفي عواد
مصطفى ياسر مصطفى حافظ
كارمن محمد السعيد السحلى
أسيل
فاطيما
زينب ايمن محمد محمد علي زين الدين
فارس
عمر
حمزه وليد محمد الشناوي

ساندي خالد عبد العزيز أبو المجد جعيصة
احمد محمد عبد المنعم محمد
اسالم محمد ابراهيم الديب
محمد أحمد على خلف
شريف محمد اسماعيل ابو العزم
أحمد حسن محمد السجاعي
محمد عبدالغفار عبدالقادر زيدان
عبد العزيز احمد عماره السعدنى
احمد محمود مصطفى ابو نمشه
ابراهيم محمد عبدالعال فياض
أسامة إسماعيل خليل الجزار
محمود محمد ابراهيم حلوز
احمد سعيد على حافظ
رضا رياض ابراهيم صليب
أحمد القصبي محمد الدلتوني
أحمد القصبي محمد الدلتوني
اسالم عبد اللطيف راشد عزام
إسالم عبد اللطيف راشد عزام
غاده احمد محمد عباس
أحمد جمال إبراهيم سليمان
مها حامد مصطفى محمد المرحومى
فاتن رفعت عبدالسالم بيومي
مصطفى السيد محمد عبد المنعم
ابراهيم بكر ابراهيم شومان
مهدى رجب يوسف عبد الال
محمد صالح محمد صالح
حامد عبد المنعم حامد عياد
احمد زكريا مرسي على
سامى محمد عبد العزيز الشوره
أحمد مصطفي عواد محمد عالم
ياسر مصطفى محمد حافظ
محمد السعيد السيد السحلى
محمد سعيد ابراهيم محمد
محمد احمد عادل الدهراوى
ايمان ابراهيم فهمي الحاوي
محمود إبراهيم محمود القصاص
محمد اسماعيل محمد جاد
وليد محمد كامل الشناوى

حبيبة هاني خيري عبد الغني الجوهري
ساندي أحمد محمود الشلبي
الما

هاني خيري عبد الغني الجوهري
أحمد محمود محمد الشلبي
احمد انيس بونس المرسى

