المدرسة المصرية اليابانية الشيخ زايد
اسم الطفل
ايتن محمد عربى صالح
مالك
عمار محمد مختار محمود
جميله أحمد عادل محمد سليمان
احمد اشرف احمد زكى
كنزي محسن عمر محمود
رودينا احمد مختار محمد عبد الغفار
يوسف محمد عبد القادر سلطان
ياسين محمد حافظ
ملك محمد محمد أحمد محسن
جودي أحمد شوقي أحمد
محمد
أحمد تامر السيد نعمان عبد الحليم
اياد وائل عادل عواد
حياة
يمني
ادم اسامة محمد احمد عبد الخالق
ساندي علي السنوسي عباس
كالرا نصر جرجس سعيد
ياسين خالد صبحي محمد ابراهيم
ادم وائل اسماعيل عامر ضيف هللا
جيانا محمد عبد الحميد الضوي
ميراي مينا عزت فريد متري
محمد سيد كمال حسين
ريم شهاب الدين عماد معوض خضر
ملك صابر عبدالعال محمد
مصطفى تامر مصطفى ابراهيم
فريدة
ياسين
إياد فؤاد كمال الدين
جوستين مجدى محروس بباوى
حمدى طارق حمدى
جيدا كمال محمد احمد
هنا هانى سيد العربى محمد موسى
حبيبه محمد يسرى عبد الحميد
مريم هاني سعيد إبراهيم
تولين محمود سالم عبدالحميد محمد

والد الطفل
محمد عربى صالح احمد
محمد ابراهيم عبد الخالق الجزير
محمد مختار محمود حسن
أحمد عادل محمد سليمان
احمد اشرف احمد زكى
محسن عمر محمود محمد
احمد مختار محمد عبد الغفار
محمد عبد القادر سلطان احمد خليفة
ياسين محمد حافظ
داليا حسام الدين عبد العظيم على
أحمد شوقي أحمد كلديش
مديحه عبد الحافظ عبد الرحيم احمد
تامر السيد نعمان عبد الحليم
وائل عادل عواد عبداللطيف
محمد سيد زكي محمد
محمد سيد بدوي النجار
نشوى احمد احمد عبد الخالق
ساندي علي السنوسي عباس عبدالرحيم
نصر جرجس سعيد سليمان
خالد صبحي محمد ابراهيم
وائل اسماعيل عامر ضيف هللا
محمد عبد الحميد الضوي
مينا عزت فريد متري
سيد كمال حسين موسي
شهاب الدين عماد معوض خضر
صابر عبدالعال محمد همام
تامر مصطفى ابراهيم محمد
عالء الدين محمد احمد احمد حنفى
محمد محمود محمد احمد
فؤاد كمال الدين فؤاد غريب
مجدى محروس بباوى بولس
طارق حمدى محمد محمود
كمال محمد احمد مهير
هانى سيد العربى محمد موسى
محمد يسرى عبد الحميد محمد
هاني سعيد إبراهيم عبدالحافظ
محمود سالم عبدالحميد محمد

فاطمه شريف علي عبدالمتعال
اندرو شنودة عادل وهبة
حمزة
رءوف محمد رءوف خليل
احمد اشرف امبابى ابراهيم رمضان
ريتال صالح الدين محمد عبد الغفار
ياسمين حسن محمد العربى حسن عبد المنعم
ريتال
فريدة أحمد عمر
تاليه محمد ربيع عمر
آدم
مالك محمد عادل محمد
جنات
مالك محمد عاصم حسن عيد حشيش
ابراهيم احمد ابراهيم الشامي
حسن احمد حسن امام
رودينا محمد محمد احمد المعداوى
ادم محمد نعيم درويش البسيونى
محمد أحمد حسين حنفى
مازن محمد صالح محمد
جيداء عمرو عبد الفتاح محمود احمد
ملك تامر محسن ابراهيم
ياسين احمد شهاب الدين محمد ابراهيم
محمد سيد عبدالفتاح سيد
مازن على محمد على عيد
سعاد إبراهيم أحمد فرج
سلمى محمد مسعد عبد العزيز
جودى احمد شوقي حمزة
يوسف عمر صالح حسن
اياد محمد حسن ابراهيم النشار
حبيبه محمد عالء على
يوسف احمد محمد ابو هاشم ابو العال
فريده احمد محمد ابو هاشم ابو العال
فريحه احمد محمد ابو هاشم ابو العال
آدم مصطفى حمدى محمود
مصطفى اسالم مصطفى عبد الحفيظ
مريم اسالم مصطفى عبد الحفيظ
أيسل
مرام شريف عوض سعيد النحاس
اياد عمرو أحمد محمد
حمزة ياسر فؤاد عبدالنبي احمد صدقي
جويرية محمد عبد الخالق عبد الحافظ موسي غراب
نادين الصباح عشري احمد
ياسين محمود سليمان على

شريف علي عبدالمتعال عثمان
شنوده عادل وهبه قلته
إيهاب احمد امجد عفيفى الطويل
محمد رءوف خليل محمد
اشرف امبابى ابراهيم رمضان
صالح الدين محمد عبد الغفار
حسن محمد العربى حسن عبد المنعم
رامز محمد زين الدين عبد القادر
نسمة محمد فخري أحمد عمر
محمد ربيع عمر علي
هاني احمد عفيفي السيد
محمد عادل محمد سنوسى
حمدي خيري عبد الغني الحداد
مالك محمد عاصم حسن عيد حشيش
احمد ابراهيم الشامي محمد
احمد حسن امام النجار
محمد محمد احمد المعداوى
محمد نعيم درويش البسيونى
احمد حسين حنفى حسين
محمد صالح محمد صالح
عمرو عبد الفتاح محمود احمد
ملك تامر محسن ابراهيم
احمد شهاب الدين محمد ابراهيم
سيدعبدالفتاح سيد عبدالفتاح
على محمد على عيد
إبراهيم أحمد فرج محمد
محمد مسعد عبد العزيز عبد العزيز
احمد شوقي حمزة محمد
عمر صالح حسن عبد الجواد
اياد محمد حسن ابراهيم النشار
محمد عالء على على
يوسف احمد محمد ابو هاشم ابو العال
فريده احمد محمد ابو هاشم ابو العال
فريحه احمد محمد ابو هاشم
مصطفى حمدي محمود أسماعيل
اسماء على عبد السالم على
اسماء على عبد السالم على
إسالم بكر السيد الحلواني
شريف عوض سعيد النحاس
عمرو أحمد محمد ابراهيم
ياسر فؤاد عبدالنبي احمد صدقي
محمد عبد الخالق عبد الحافظ موسي غراب
الصباح عشري احمد منصور
ياسين محمود سليمان على

