المدرسةالمصرية اليابانية بجمصة
والد الطفل
اسم الطفل
عمر السيد السيد على نعيم
حمزة
محمد أبوزيد على محمد
أروى محمد أبوزيد على محمد
شيماء حسن متولى البرعى
عمر أحمد عبدهللا الحسيني
محمود عبد العزيز عبد البديع البقالوي
ياسمين محمود عبد العزيز عبد البديع
ابوصالح محمد يوسف المتولي
محمد ابو صالح محمد يوسف
محمد فاروق أحمد محمد
عمر محمد فاروق أحمد محمد
كارم صبري عبالرازق موسى
عالء كارم صبري عبدالرازق موسى
احمد محمود زغلول صديق برهام
احمد
محمود ابراهيم محمود محمد
ابراهيم محمود ابراهيم محمود
خالد عبدالرحمن عبدهللا قاسم
عمار خالد عبدالرحمن عبدهللا
احمد طارق محمد المصري
اياد احمد طارق محمد محمد المصري
محمد عادل علي عالم
حسام
ابراهيم احمد الصياد رضوان
يوسف ابراهيم احمد الصياد
ريم محمد صالح الدين علي الحفناوي
ريم محمد صالح الين علي الحفناوي
عماد الدين مسعد عبد الباقى ابراهيم الشناوي
ياسين
احمد محمود متولي برعي
ايسل احمد محمود متولي
زياد محمد إبراهيم إسماعيل
محمد زياد محمد إبراهيم
احمد محمود عبد الباري محمد
أثير
باسم أحمد شعبان أمين
عبدهللا باسم أحمد شعبان
محمد سيد احمد المرسى سيد احمد
روان محمد سيد احمد المرسى
احمد محمد السعيد ابراهيم
الرين احمد محمد السعيد
ابراهيم احمد عبدالباسط عطية
احمد ابراهيم احمد عبدالباسط عطية
محمود محمد فؤاد عبدالمطلب زايد
فؤاد محمود محمد فؤاد عبدالمطلب
تآمر محمد عبد العظيم خطاب
راما تامر محمد عبد العظيم خطاب
محمد مصطفى عبد الناصر عبداللطيف ميره مصطفى عبدالناصر عبداللطيف عبد العاطى ميره
اماني ابراهيم عبد العزيز ابو العال
عمر احمد ابراهيم عبد الرازق
بدير يوسف محمد يوسف
يوسف بدير يوسف محمد
احمد محمد احمد عوضين
يوسف احمد محمد احمد عوضين
محمد محب حسني عبد العال حماد
محب محمد محب حسني عبد العال حماد
أحمد محمد عبد الجليل الحداد
سارة أحمد محمد عبد الجليل الحداد
شهداسالم فتحى محى الدين عبدالقادر العدوى اسالم فتحى محى الدين عبدالقادر العدوى
مروان محمد عونى عبدالعزيز الدرينى الصبى محمد عونى عبدالعزيز الدرينى الصبى
ابراهيم محمد عبدالهادي سويلم ابراهيم الدسوقي ابراهيم محمد عبدالهادي سويلم ابراهيم الدسوقي
احمد محمد احمد ابوزيد
ملك احمد محمد احمد محمد ابوزيد
عماد الدين مسعد عبد الباقى ابراهيم الشناوي
مازن
مهند محمود عبد الحافظ رزق
جودي

ابي مصطفى سعد حسن العبادي
لوجين محمد السيد عبدالوهاب يونس
محمد المتولى على احمد على
محمد احمد رزق المتولي عبدربه
محمود مصطفى محمود أحمد ابراهيم

آيه عبدالرازق عطيه عطيه
محمد السيد عبدالوهاب يونس
المتولى على احمد على
دينا شحتو محمد شحتو
مصطفى محمود أحمد ابراهيم

بد العاطى ميره

