المدرسة المصرية اليابانية بالشروق1
اسم الطفل
فارس
عمر عاي رجب عبدالمنعم
سارة اسالم محمد المرسى
جانا
كيرلس يوحنا لطيف بشرى
أسيد محمد عبد الرحمن الشبراوى
يارا محمد احمد فتحي
ناريز حامد نبوي حامد
عبد هللا محمد نعيم
سارة عبدالعزيز محمد
حفصة ايهاب محمد يونس محمد
علي
آدم عبدالجليل علي عبدالكريم
ليلى محمد حمدى قرنى أبو النور
على ابراهيم المحمدى الوصيفى كرديس
معتزباهلل رشدى صبحى عبد الصادق حجازى
سيف مجدى محمد جمال الدين حسن
مينا مايكل مرقص
مرام محمد عبد الخالق عبد الحميد
توالى
ريتاج أشرف أحمد مصطفي فهمي
حمزة محمد خليفة محمد
مليكه حسن عمر عبدالعزيز
بارثينيا بيتر لمعي عطاهلل فهيم
فريده محمد رجب جابر
الرا أحمد مصطفي عبد الحميد سرور
يوسف احمد علي محمد عثمان
عمر حسن الهادى حسن
يوسف
كريم حسين شوقى محمد أحمد
فرح
مريم مدحت محمد عبدالرحيم اسماعيل
مصطفى ابراهيم حسين طلعت
عمر احمد علي علي محمد عبادة
تسنيم أحمد محمد سليمان
محمد مجدى محمد عطية
عبدهللا
النا احمد محمد عطيه

والد الطفل
ممتاز محمد احمد علوان
علي رجب عبدالمنعم بلوز
اسالم محمد المرسى ابو العينين
طارق محمد على البحار
يوحنا لطيف بشرى عازر
محمد عبد الرحمن الشبراوى أبو الوفا
محمد احمد فتحي السيد
حامد نبوي حامد عبد المجيد
محمد نعيم عبد القادر مطر
عبدالعزيز محمد عبدالعزيز عبدالغني
ايهاب محمد يونس محمد
وائل عثمان محمد صالح
عبدالجليل علي عبدالكريم محمد
محمد حمدى قرنى أبو النور
ابراهيم المحمدى الوصيفى كرديس
رشدى صبحى عبد الصادق حجازى
مجدى محمد جمال الدين حسن فريد
مايكل مرقص فرج رياض
محمد عبد الخالق عبد الحميد عبد الرحمن
نجيب السيد عطيه
أشرف أحمد مصطفي فهمي
محمد خليفة محمد احمد
حسن عمر عبدالعزيز الجزار
نرمين فاروق لبيب جندي
محمد رجب جابر فايد
أحمد مصطفي عبد الحميد سرور
احمد علي محمد عثمان
حسن الهادى حسن موسى
محمد رفعت قطب عبدالدايم
حسين شوقى محمد أحمد عبد الحليم
امير عمر محمود عمر محمود
مريم مدحت محمد عبدالرحيم اسماعيل
ابراهيم حسين طلعت رجب
احمد علي علي محمد
أحمد محمد سليمان البرماوي
مجدى محمد عطبه منصور
عماد مصطفي يوسف احمد
احمد محمد عطيه مسعود

مالك اسالم محمد عبدالعظيم محمد
جنى محمد محسن سالم المرسى
جودي عبد الرحمن محمود حمود
نيرمين محمد حسين محمد حسين
سجى محمد احمد عوض هللا
كارن سامح يحي سعد بخيت
أحمد
سارة محمود مدين محمود
ياسين معتز محمد سيد
ياسمين محمود محمد عادل
لى لى
رمضان محمد رمضان ضيف
ريتاج إيهاب أحمد فؤاد سليم
جودى باسم سيد سيد يسن
حفصة ايهاب محمد يونس محمد

اسالم محمد عبدالعظيم محمد سالمه
محمد محسن سالم المرسى
عبد الرحمن محمود عبد الرحمن حمود
محمد حسين محمد حسين
محمد احمد محمد عوض هللا
سامح يحى سعد بخيت
محمد طلعت عباس مدين
محمود مدين محمود عببد الرازق
معتز محمد سيد حسنين
محمود محمد عادل سليمان
احمد عبد الرحمن احمد محمد
محمد رمضان عبدالوهاب ضيف
إيهاب أحمد فؤاد سليم
ميار سعودى محمد سليمان
ايهاب محمد يونس محمد

