المدرسة المصرية اليابانية بحى العرب محافظة بورسعيد
اسم الطفل
سيف هللا أسامة عبد الحميد محمد البسيونى
أميره محمد ابراهيم ابراهيم النشار
ادم محمد عبد الحليم ابراهيم عبده المطري
مريم السيد فراج رزق
ملك محمد عبد الحليم الحناوي
اسر محمد عبد الحليم الحناوي
نيجار أحمد محمد عادل رشاد محمود الرفاعي
سلمى
سما
مصطفى طارق محمد الحديدى عوض
ياسين مصطفي احمد احمد عبد الحميد
ملك
هنا عالء محمد سمير
ملك
فرح احمد راشد رزق
زياد اشرف عبده النادي
ادم احمد السيد الكتبي
لوجين محمود محمد سعد
ملك
حبيبه
محمد عاطف سيد حماده محمد العليدى
أحمد محمد حمادة عريبة
ملك
باسل محمد احمد محمد المر
كنزي مصطفى حسام الدين محمد األمير عبد الرحيم
عبد هللا وليد عبد هللا عطا احمد البيلي
لى لى وائل جمال واصف الجبالى
محمد عطا عبد العزيز أبو الحديد علي
سيف الدين خالد عزت الخضر حسن خليل
عبد الحمن محمد شوقي السعيد شلبي
إسالم محمد السيد سعداوي
ملك احمد احمد ابراهيم عبده العمرى
جمال سعد على حجازى عزام
يحى محمود حامد محمود زقزوق
عبدالرحمن إبراهيم محمد أحمد عوض
انس عمرو محمد احمد على سليمان

اسم الوالد
أسامة عبد الحميد محمد البسيونى
محمد ابراهيم ابراهيم النشار
محمد عبد الحليم ابراهيم عبده المطري
السيد فراج رزق احمد
محمد عبد الحليم عبد الحليم الحناوي
محمد عبد الحليم عبد الحليم الحناوي
أحمد محمد عادل رشاد محمود الرفاعى
محمود على محمود قميحه
محمود على محمود قميحه
طارق محمد الحديدى عوض
مصطفي احمد احمد عبد الحميد
محمود محمود محمود محمد جوده
عالء محمد سمير علي
محمد راغب راغب المسرى
احمد راشد رزق عبده
اشرف عبده محمد عبد العال
احمد السيد محمود الكتبي
محمود محمد سعد احمد حسنين
السيد صالح الدين عبود محمود الماوى
محمد بسيوني عبد الوارث فراج
عاطف سيد حماده محمد العليدى
أحمد محمد حمادة عريبة
هشام هاشم عبد الغني عرفات
محمد احمد محمد المر
مصطفى حسام الدين محمد األمير عبد الرحيم
وليد عبد هللا عطا احمد البيلي
وائل جمال واصف الجبالى
عطا عبد العزيز أبو الحديد علي
خالد عزت الخضر حسن خليل
محمد شوقي السعيد شلبي
محمد السيد سعداوي زيان
احمد احمد ابراهيم العمرى
جمال سعد على حجازى عزام
يحيى محمود حامد محمود زقزوق
عبدالرحمن إبراهيم محمد أحمد
انس عمرو محمد احمد على سليمان

علي مصطفى محمد صالح الدين الكفراوي
محمد أمجد علي محمود الشافعي
مايا
مريم
جنا منير محمد ابو الرجال
آسر
سما
يوسف أحمد فوزي عمر عبدالحافظ السيد
أدم
على هانى رفعت السيد جعفر
ملك محمد احمد عبد العليم غازى
بيسان أسامة إبراهيم الدسوقى إبراهيم
عمار حاتم عمار محمد ابراهيم
ادم احمد عتمان عبد الحميد عبد الرحمن محمد
ساندى السيد ابراهيم محمد
اسيل محمود ابراهيم الحسينى
أدهم حازم حسن عبد الغنى حسين شعبان
إياد
ملك ابراهيم محمود فظلى حموده
يوسف محمود يوسف سليمان
معز
هانيا ابراهيم محمد ابراهيم الدمتناوى
امنيه
نهى أيمن على عبد الملك
جني محمد رزق القطان
اميره محمد عبده محمود عبد الرحيم
ياسين هاني محمد علي النجدي
شهاب الدين حسن أمين الجوهرى
لوسندا
زياد
يوسف
ريتاج
مريم حسام السيد التميمي
عمر
براء
فريده احمد عبد الفتاح محمد حسنين
جودي
ياسين محمد كامل كامل محمد العليدي
يوسف محمد جمال عبد الناصر اسماعيل
عمر
بسمله رضا محمد عبدهللا
مالك محمود السيد محمد مخاريطة
مروان عمرو السيد محمود جمعة
يوسف

يسرا إبراهيم حسن النعناعي
أمجد علي محمود الشافعي
محمد سعد السيد العصفورى
محمد سعد السيد العصفورى
منير محمد مسعد ابو الرجال
هيثم رفعت ابراهيم ريان
محمد محمد محمد عبد اللطيف
أحمد فوزي عمر عبدالحافظ السيد
احمد السيد احمد عبدالواحد بكر
هانى رفعت السيد جعفر
دينا محمد هناء احمد البدويهى
أسامه إبراهيم الدسوقى إبراهيم
حاتم عمار محمد ابراهيم
ادم احمد عتمان عبد الحميد عبد الرحمن محمد
السيد ابراهيم محمد السيد
محمود ابراهيم الحسينى محمد
حازم حسن عبد الغنى حسين شعبان
علي محمد عبود جبر
ابراهيم محمود فظلى حموده
محمود يوسف محمود سليمان
معز مصطفي رفعت محمد
ابراهيم محمد ابراهيم الدمتناوى
محمد السيد رجب المصري
أيمن على عبد الملك السيد
محمد رزق محمد السعيد القطان
محمد عبده محمود عبد الرحيم احمد
هاني محمد علي السيد النجدي
حسن أمين أحمد الجوهري
سامح كمال عبد العزيز عبد الرحيم
سامح محمد احمد محمد عبد السالم
عبد الرحمن سليمان ثابت عمران
عمرو فهمي محمد السيد عبدهللا
حسام السيد التميمي عبده
عبدالكريم عمر على عمر
ممدوح محمد شاكر مصطفي
نجالء يوسف يوسف احمد حواس
علي حسن الشرايدي طلحه
محمد كامل كامل محمد العليدي
محمد جمال عبد الناصر اسماعيل الوهيدى
كرم محمد نشأت عثمان الجعيدى
داليا السيد منصور مصطفى
محمود السيد محمد مخاريطة
عمرو السيد محمود جمعة
محمد عبداللطيف حسب السيد

العربى جابر سليمان محمد فضل
اينور احمد شادي محمود الغرباوي
كريم محمد عبد الوهاب مرسي
ياسين معتز محمود مصطفى على الجمل
ملك عمرو جمال عبد الناصر صالح صالح حسين عمر
معز
عمر خالد عبد القادر على احمد
زياد محمد عبده أحمد محمد
شيرين محمد أحمد حمدى فرج الصبرى
جودى أحمد أحمد إسماعيل عبد الكريم النقيب
زينه محمد غريب حمادى
ادم السيد فؤاد محمد على
مريم أحمد ممدوح عبدالفتاح عثمان جبر
ملك
فريده
عمر عبد الرحمن جمال ذكي
ملك محمود نشأت
مالك محمود السيد العربي محمود الفوي
عمرو عمرو محمد احمد فؤاد اسديه
حنين محمد سراج الدين عبد الباسذ
ساجد
جني حاتم غريب صديق جوده
ساجد رامي السيد أحمد فؤاد
كارول
نور
يوسف
مريم
زياد محمد عادل محمد مصطفى خضير
محمود
محمد
ياسين أحمد خليل السيد علي عطيوة
ريتاج
وعد
فريده سامح محمد مهدى
نور الدين محمد سامي السيد ابراهيم حواله
نور الدين وائل احمد ابراهيم
مروان محمد عبده عوض
ادم حسام محمود عثمان احمد حسن
احمد معتز فؤاد احمد الفقيري
جنى
سليمان أحمد حلمي محمد عمر
عبدالرحمن سمير عويضة عويضة
فريده احمد قطب رخا
سيف حازم محمد عبد الرحمن

جابر سليمان محمد فضل
احمد شادي محمود احمد الغرباوي
كريم محمد عبد الوهاب مرسي
معتز محمود مصطفى الجمل
عمرو جمال عبد الناصر صالح صالح حسين عمر
محمود مدحت ابراهيم الخضري
خالد عبد القادر على احمد
محمد عبده أحمد محمد
محمد أحمد حمدى فرج
أحمد أحمد إسماعيل عبد الكريم النقيب
محمد غريب حمادى محمدين
السيد فؤاد محمد على
أحمد ممدوح عبدالفتاح عثمان جبر
محمد حسين محمد مجاهد
معتز مصطفي محمد مصطفى
عبد الرحمن جمال ذكي محمد
محمود نشأت محمد عبده العطله
محمود السيد العربي محمود الفوي
مروة محمد مرسي عبدالغنى
ريهام محمد علي حسين
هانئ أحمد إبراهيم داود
حاتم غريب صديق جوده
رامي السيد أحمد فؤاد أحمد السيد
سامح كمال جاب هللا جرجس
اسالم محمد احمد الشحنه
فؤاد السيد محمد فؤاد
أحمد حسن محمد السرجانى
محمد عادل محمد مصطفى
احمد عبده حسن السيد
كريم محمد كريم محمد
أحمد خليل السيد علي عطيوة
محمد مصطفى عبد المنعم مصطفى
محمد طه سالمة عبد الوهاب
سامح محمد ابراهيم مهدى
محمد سامي السيد ابراهيم حواله
هبه محمد عبد الستار محمد
محمد عبده محمد عوض
حسام محمود عثمان احمدحسن
معتز فؤاد احمد الفقيري
احمد عوض إبراهيم احمد نجم
أحمد حلمي محمد عمر
سمير عويضة عويضة محمد
احمد قطب قطب رخا
حازم محمد عبد الرحمن

فارس حازم محمد عبد الرحمن
عمر اشرف محمد احمد عبدالعال
ساجد هلل
جومانا
أدهم
سجود
آدم أحمد رمضان محمد يوسف البركان
يوسف محمد احمد محسن ابراهيم احمد بكير
ادم
نغم محمود السيد شحاتة عبد هللا ابو طه
محمد
ساجد حسام محمود عثمان احمد حسن
ديمه احمد مجدي احمد البنا
هنا محمد السيد كمال حسن شراقي
آدم
يوسف محمد نبيل محمد زغلول
ملك حسن محمد فهمى حسن على الفراش
علي محمد علي علي مجاهد
اياد خالد احمد سامي احمد احمد بصل
نور طارق حبيشى حبيشى حسن
موسي محمد يوسف ابراهيم الدسوقي رجب
سيال أحمد عبد العزيز أحمد
ادم احمد مصطفي السيد عبد الرازق
هدى اسالم مسعد احمد الحديدي
مازن هيثم أحمد رفاعي
جودى السيد على ابو المعاطى
ميرنا محمد أحمد حمدى فرج الصبرى
بتول محمود محمد المعداوى
سلمى محمد احمد ابراهيم أبوالمجد
فرح كريم عبد النبى
فريدة كريم عبد النبى
ليلى محمد نجيب السيد
ريتال سعيد احمد السعيد
زياد شريف محمد أحمد محمد أحمد
تالية احمد السيد احمد
ادم ابراهيم احمد ابراهيم طنون
االء ابراهيم احمد ابراهيم طنون
فيروزة
الما كريم سعدالدين احمد ابوالعز
ادهم محمود محمد نوفل
عمر يحيى محمد محمد محمد الباز
جني أحمد محمد السيد خلف
كنده محمد بكرى هاشم
ابراهيم هاشم مرسي ابو العباس

حازم محمد عبد الرحمن
اشرف محمد احمد عبدالعال
ابراهيم محمد ابراهيم محمد القطري
محمد شعبان محمد ابراهيم
جابر السيد العربي السيد رحيمة
محمد ابو المعاطى فريد أحمد
أسماء السيد ابراهيم سالم
محمد احمد محسن ابراهيم احمد بكير
هانى محمد حنفى عبد الفتاح
محمود السيد شحاتة عبد هللا ابو طه
ممدوح محمد شاكر مصطفى
حسام محمود عثمان احمدحسن
احمد مجدي احمد البنا
محمد السيد كمال حسن شراقي
أحمد السيد العربي عبد الرحمن الناغية
محمد نبيل محمد زغلول ابراهيم
حسن محمد فهمى حسن على الفراش
محمد علي علي مجاهد
خالد احمد سامي احمد احمد بصل
طارق حبيشى حبيشى حسن
سمر تيسير محمد حسين
أحمد عبد العزيز أحمد محمد
احمد مصطفي السيد عبد الرازق
اسالم مسعد احمد الحديدي
هيثم أحمد رفاعي محمد رفاعي
السيد على ابو المعاطى الحسينى
محمد أحمد حمدى فرج
محمود محمد ابراهيم المعداوى
سارة السيد يوسف فارس
كريم محمد عبد النبى
كريم محمد عبد النبى
محمد نجيب السيد محمد الغباري
سعيد احمد السعيد احمد مصطفي
شريف محمد أحمد محمد أحمد
احمد السيد احمد محمود
ابراهيم احمد ابراهيم طنون
ابراهيم احمد ابراهيم طنون
محمد جالل عزت كحله
أميرة عبدالحميد القطب محمد شميس
محمود محمد اسماعيل نوفل
عمر يحيى محمد محمد محمد الباز
احمد محمد محمد السيد
محمد بكرى هاشم محمد
هاشم مرسي ابو العباس ابراهيم مرسي

مليكه اسالم محمد نجيب محمود عبد الغنى
محمود محمد رمضان عزت
لوران احمد عبد العال محمد محمد
مالك محمد محمد عبد الفتاح حسن
يوسف احمد محمود عبدالسالم الطريبلي
احمد السيد محمد محمد خليل دراهم
مصطفي ياسر احمد ابراهيم الصياد
فيروز احمد عادل الماحي
معاذ احمد رافت السيد الشافعى
حمزه محمد عبد الرحمن البطوطى
ادم محمد هيثم نجاح توفيق
ديما
ربيل
اسر عمرو محمد نعمان
ساجده محمد عادل خليل
أمير محمد عوض ابراهيم نجم
معتز احمد محمد فراج
ادم تريم حلمي محمد مشكاك
يوسف
جنه
ثائر حامد نصر حامد أبو الخير
ريناد محمد عبد الوهاب العجرودى
السيد محمد السيد الرداد
مرام السيد محمود محمود ابراهيم
احمد
فريده محمد محمد عباس
حال
مالك
عبد الرحمن
جنا محمد صالح الدين محمد صديق
محمود ياسر محمود حسين الجباس
فريده وائل محمود السيد كريم
زياد مصطفى محمد مهدي السويركي
أحمد يحيى عبدهللا السيد حموده
اياد
جودي محمد طه مصطفي حرب
محمد ايهاب محمد السعيد العياشي
ماسه
ابراهيم غريب الدسوقى محمد اسماعيل
مارسلينو
حاال محمد مصطفي حافظ ابو العال
يوسف عادل ابراهيم خميس فرج هللا
يحيي السيد محمد نجيب يوسف محمود وهبه
مروان احمد احمد ابراهيم عبده العمرى

اسالم محمد نجيب محمود عبد الغنى
محمد رمضان عزت الصواف
لوران احمد عبد العال محمد محمد
محمد محمد عبد الفتاح حسن
احمد محمود عبدالسالم الطربيلي
السيد محمد محمد خليل دراهم
وفاء خلف موسي عبد الجواد
احمد عادل أحمد الماحي
احمد رافت السيد الشافعى
محمد عبد الرحمن على البطوطى
محمد هيثم نجاح توفيق عوض هللا
أحمد محمد السيد سليمان
عبد هللا احمد محمد
عمرو محمد يوسف نعمان
محمد عادل خليل محمد ابراهيم
محمد عوض ابراهيم نجم
معتز احمد محمد فراج
تريم حلمي محمد مشكاك
احمد محمد حامد الكرداوى
محمد السيد السيد حسن الصانط
حامد نصر حامد أبو الخير
ريناد محمد عبد الوهاب العجرودى
نورهان احمد شوقي عبد هللا
السيد محمود محمود ابراهيم
محمد فؤاد بيومي موسي
محمد محمد عباس احمد
احمد صالح عباس بالل
احمد صالح عباس بالل
باسم أحمد شحاتة واكد
محمد صالح الدين محمد صديق
ياسر محمود حسين الجباس
وائل محمود السيد كريم
مصطفى محمد مهدي السويركي
يحيى عبدهللا السيد حموده
اياد احمد فتحي ابو ضيف
محمد طه مصطفي حرب
ايهاب محمد السعيد العياشي
محمود تيسير محمد محمد
غريب الدسوقى محمد اسماعيل
عصام مرتضى نصيف واصف
محمد مصطفى حافظ ابو العال
عادل ابراهيم خميس فرج هللا
السيد محمد نجيب يوسف محمود وهبه
احمد احمد ابراهيم عبده العمرى

عمر سامر السيد العربى ابراهيم عزام
تالين
ايريني جوزيف نبيل شفيق
لوسندا محمد ابراهيم محمود زقزوق
مالك خالد محمد عيد سرحان
بيسان محمد مصطفى السيد عبد القادر
تاليا احمد عتمان عبد الحميد عبد الرحمن محمد
تاال
عبد الرحمن مصطفي محمد عبده
سوار السيد متولى
ادهم احمد السيد السيد زين الدين
لورين محمد نبيل علي
يحيي محمد ابوالحمد محمد عبدالغني
حال
ايسل احمد السيد محمود محمد حسن
آدم
مريم رمضان أحمد أبو الحديد علي
ديمه
ابراهيم
مريم
يوسف عالء محمد سمير
عائشة محمد محمد الغريب على
آسر
سدين حاتم عمار محمد ابراهيم
نورسين محمود محمد العزبى
اسيل مصطفي احمد مصطفي عطا
مليكة أحمد محمد إبراهيم أبوطالب
مالك عمرو أحمد السيد العشرى
ياسين عمرو عبد المنعم عبد الحليم شرف
احمد حسام عبد الغفار حسن عبد الغفار
محمد مجدى محمد عوض محمد المهدى
مصطفى هاني محمد احمد رفاعي
حال محمد عبد المحسن السيد عبده شلبى
آدم
يوسف
أدهم
تاليا محمد فؤاد محمد فرج هللا
ادم
آدم خالد مجدي محمد شراره
آدم احمد محمد مختار
احمد هاني ابراهيم احمد البطل
مالك وليد عبد هللا عطا
عبدهللا محمد عبده ابوجميعه
عمر محمود حامد على صابر

سامر السيد العربى ابراهيم عزام
هاني محمد محمد عوض
جوزيف نبيل شفيق حبشي
محمد ابراهيم محمود زقزوق
خالد محمد عيد عطوه سرحان
بيسان محمد مصطفى عبد القادر
تاليا احمد عتمان عبد الحميد عبد الرحمن محمد
أحمد محمد أحمد هريسة
مصطفي محمد عبده خليل
السيدمتولى محمد السيد
احمد السيد السيد زين الدين
محمد نبيل علي احمد حسن
محمد ابوالحمد محمد عبدالغني
محمد جابر ابراهيم الدسوقى
احمد السيد محمود محمد
كريم محمد السعيد سليمان قابيل
رمضان أحمد أبو الحديد علي
اسالم احمد علي السيد
علي محمد علي القطاوي
هاني طاهر محمد يسن
عالء محمد سمير علي
محمد محمد الغريب على أحمد
محمد اسماعيل عطيه رضوان
حاتم عمار محمد ابراهيم
محمود محمد احمد العزبى
مصطفي احمد مصطفي عطل
أحمد محمد إبراهيم أبوطالب
عمرو أحمد السيد العشرى
عمرو عبد المنعم عبد الحليم شرف
حسام عبد الغفار حسن عبد الغفار
مجدى محمد عوض محمد المهدى
هاني محمد احمد رفاعي
محمد عبد المحسن السيد عبده شلبى
محمد السيد حسن محمد عوض
يوسف أحمد محمد ابوزيد
محمد محمد محمد قريش
محمد فؤاد محمد فرج هللا
معتز باهلل اسامة محمد مصطفي
هبه محمد عبد الرحمن محمد الحفني
أحمد محمد مختار حسن
هاني ابراهيم احمد البطل
وليد عبد هللا عطا احمد البيلي
محمد عبده عبده ابوجميعه
محمود حامد علي صابر

فيروز رامي السيد أحمد فؤاد
أروى مصطفى سعيد جماد
يوسف محمد خالد قشطه
الرا محمد احمد علي مسعد ابو حشيش
دانا فؤاد صالح زكى غزل
محمود عمرو محمود عرفة معاطي موسي
يوسف خالد عبد القادر على احمد
رقية
مسعد محمد مسعد السباعى
ليان السيد محمد رشاد المحالوي
مالك
عمر علي حسن قره
محمود مصطفي محمود نورالدين
محمد السيد السيد عبده الكراكتلي
ايسل احمد السيد الكتبي
آدم أحمد محمود الغندور
اياد أحمد فوزي مختار مصطفى
حال عمرو أحمد الجالد
عاليا محمد سمير محمود طه السرى
أدم محمد عبد الناصر محمد حسن
جودي
ياسين محمد حامد أحمد محمود
عمر
محمد خالد محمد عبد العال عبد المجيد هدية
حور
جنى
ياسين ابراهيم السيد محمد عبد الرحيم
ليان
رؤى عبدهللا حسن متولي محمد الشربيني
محمود اسالم محمود القناوي
سليم وائل حسن الدكرورى
رؤي معتز أحمد محمد محمود
فريده شريف مصطفي االتربي
سلمى
ادم محمد احمد محمد على عريف
مايا
مؤمن
ادم
كريم الدين محمود أحمد رأفت زهران
حنين محمد السيد عيد عيسى
احمد
عمر أحمد محمد عبده حافظ نور الدين
يحيي عبدهللا تيسير مزروع
فيروز

رامي السيد أحمد فؤاد أحمد السيد
مصطفى سعيد محمد جماد
محمد خالد محمد قشطه
محمد احمد علي مسعد ابو حشيش
فؤاد صالح زكى غزل
عمرو محمود عرفة معاطي موسي
خالد عبد القادر على احمد
محمد محمود مصطفى الغرباوي
محمد مسعد السباعى
إيمان جابر شحاتة عبد العزيز
محمد رجب ابراهيم الدسوقي
علس حسن علي قوره
مصطفي محمود محمد نورالدين
السيد السيد عبده الكراكتلي
احمد السيد محمود الكتبي
أحمد محمود محمد الغندور
أحمد فوزي مختار مصطفى زقزوق
عمرو أحمد أحمد الجالد
محمد سمير محمود طه السرى
محمد عبد الناصر محمد حسن
مصطفي محمد مجدي مصطفي درويش
محمد حامد أحمد محمود
احمد جمال السعيد شحاتة
خالد محمد عبد المجيد عبد العال هدية
محمد سيف اإلسالم حسن علي العزبي
احمد مجدي غريب ابوحباجة
ابراهيم السيد محمد عبد الرحيم
سامح كمال عبد العزيز عبد الرحيم
عبدهللا حسن متولى محمد
اسالم محمود احمد القناوي
وائل حسن احمد الدكرورى
معتز أحمد محمد محمود
شريف مصطفي عبد الرحمن االتربي
عبد الرحمن سليمان ثابت عمران
محمد احمد محمد على عريف
جمال يسري محمودالدالي
احمد عبدالحميد حسنين حسنين بلبول
محمد السعيد على حسن
محمود أحمد رأفت محمود زهران
محمد السيد عيد عيسى
محمد سمير محمد العطله
أحمد محمد عبده حافظ نور الدين
عبدهللا تيسير يوسف مزروع
محمد جمعه محمد جمعه

يوسف محمد احمد على نجم
كريم
لمار محمد صالح عبد العزيز االباصيري
احمد عمرو احمد عبد الرحمن
جودي مصطفى حسين علي محمد خليل
حبيبه محمد وجدي السيد خليل الفقي
حبيبه أحمد عبد القادر محمد عبد القادر
يحيى محمد ابراهيم الحنفى
احمد محمد احمد محمد النوسانى
سيلينا سامح يعقوب جورجى سالمه
محمد محمد مصطفى محمد مصطفى
أحمد شريف محمد سالم
حبيبه محمد محمد بدران
اياد محمد عادل عباس
عالء سامح محمد مهدى
مرام هاني محمد ذكي الغمراوي
تادرس أبانوب عادل صادق
لين محمد شرين صالح محمود الساعي
آسر
اياد احمد اياد وليد
فارس
الرا محمد عبد الحليم ابراهيم عبده المطري
سيف
سادن عمرو النبوى عبد الرحمن حسن
أحمد عصام فهمى عطا القدوسي
ريم محمد عبدهللا حسن شادى
آسيا محمد حسن على عبده المحضر
سيلين احمد مدحت محمد محمد احمد البنا
فيروز مصطفي رفعت محمد
تاليا تامر إبراهيم كامل عبده هاشم
مالك مصطفى ثروت صايم
ادم احمد السيد احمد عبد الرحمن عجالن
محمد أسامة خليل مرسي الشامي
عبد هللا احمد محمد درويش
ندي احمد ابو المعاطي احمد محمد سالمه
أسر حسن عمر حسن
محمد
محمد احمد علي الشناوي
سجى محمد السيد حسين بخيت
ياسين أحمد رمضان فهمي
صالح محمود صالح امين لبلب
مازن كمال بيومي مسعد حرز
ادم محمد احمد محمد النوسانى
سيف جهاد اسليم فليفل

محمد احمد على نجم
شريف احمد يحيى سعد
محمد صالح عبد العزيز االباصيري
عمرو احمد عبد الرحمن محمود
مصطفى حسين علي محمد خليل
محمد وجدى السيد خليل الفقي
أحمد عبد القادر محمد عبد القادر
محمد ابراهيم الحنفى فرج هللا
محمد احمد محمد النوسانى
سامح يعقوب جورجى سالمه
محمد مصطفى محمد مصطفى
شريف محمد سالم ابراهيم
محمد محمد بدران المرسى
ندى احمد احمد محمد عزام
سامح محمد ابراهيم مهدى
منة حسن عوض مرعي
أبانوب عادل صادق جرس عيسى
محمد شرين صالح محمود الساعي
هيثم رشدي الحسيني جبر
احمد اياد وليد خالد
محمد محمود فاروق محمود عنكيب
محمد عبد الحليم ابراهيم عبده المطري
هاني عبد العزيز ابراهيم صالح
عمرو النبوي عبد الرحمن حسن
عصام فهمى عطا القدوسى
محمد عبدهللا حسن شادى
محمد حسن على عبده المحضر
احمد مدحت محمد محمد احمد البنا
مصطفي رفعت محمد أحمد
شاهندة على رمضان المطبعجى
مصطفى ثروت صايم مصطفى
احمد السيد احمد عبد الرحمن عجالن
محمد أسامة خليل مرسي الشامى
رغدة حسن محمد شهدة
احمد ابو المعاطي احمد محمد سالمه
حسن عمر حسن القرمة
احمد محمد فوزي عبده احمد
احمد علي محمد مصطفي الشناوي
محمد السيد حسين بخيت
أحمد رمضان فهمي محمد
محمود صالح امين لبلب
كمال بيومي عرفة مسعد حرز
آدم محمد احمد محمد النوسانى
جهاد اسليم سالم فليفل

مالك
سيف احمد زكي الغرباوي
ماسة ممدوح احمد عبدالاله
صوفيا محمد محمد مصطفى شاهين
فاطمة ايهاب محمد الموجى
ريتال
سامح محمد حسن على عبده المحضر
ريتال طارق نصر الدين على حسن
محمد
محمد هاني ابراهيم احمد البطل
لورين محمد محمد سمير محمد كمال الدين العجيمي
الرا كريم حذيفه السيد
هنا
احمد ممدوح السيد تمام
بيسان ممدوح السيد تمام محمد
معاذ أحمد إبراهيم عزت إبراهيم
محمد حسن محمد على عوض
ملك إبراهيم خالد خالد
حبيبه إسالم محمود الجوهري
لوجي رامي علي النشار
مايا احمد مدحت محمد محمد احمد البنا
اليا لؤى معتز ابراهيم الدسوقى
سمير
معز الدين محمد عبده محمد الخضر الزغبي
كنده عادل محمد السيد جداره
هنا محمد زكريا علي علي السقا
كنزى شريف احمد الكالوى
مريم شريف احمد الكالوى
دارين أحمد محمد عادل رشاد محمود الرفاعي
مالك عماد محي الدين مسعد السيد
مريم عثمان احمد عثمان عوض
نور
يحيى
هالة محمد محمود فظلى حموده
رقيه أحمد عبد العزيز السعيد البنان
اسر محمد غريب عبد السميع غنام
عمر
همس أحمد حسن صابر
ياسين
باسل اسامه محمد السيد عبد النبي
مازن مصطفى سعد الدين
مريم ابراهيم المحمدي مصطفي زياده
ياسين محمد محسن أحمد عباس اسماعيل
عمر عبده جمال السمري

احمد محمد عبدالرحيم بكري
احمد زكي محمود الغرباوي
ممدوح احمد عبدالاله محمد اسماعيل
هاله محسن على السيد
ايهاب محمد احمد الموجى
السعيد احمد محمد بكري
محمد حسن على عبده المحضر
طارق نصر الدين على حسن ابو عياد
إسالم فوزي عوض العويلي
هاني ابراهيم احمد البطل
محمد محمد سمير محمد كمال الدين العجيمي
كريم حذيفه السيد محمد
جمال الدين محمود احمد السيد حسن
ممدوح السيد تمام محمد
ممدوح السيد تمام محمد
أحمد إبراهيم عزت إبراهيم
حسن محمد على عوض
إبراهيم خالد خالد المتولي
إسالم محمود السيد الجوهري
رامي علي حسن النشار
احمد مدحت محمد محمد احمد البنا
لؤى معتز ابراهيم الدسوقى
محمد سمير محمد العطله
محمد عبده محمد الخضر الزغبي
عادل محمد السيد جداره
محمد زكريا علي علي السقا
علياء احمد محمد البسيونى
علياء احمد محمد البسونى
أحمد محمد عادل رشاد محمود الرفاعى
عماد محي الدين مسعد السيد مرزوق
عثمات احمد عثمان عوض
عثمان هريدى مهران محمد
محمد محمد العزازى على
محمد محمود فظلى حموده كريم الدين
أحمد عبد العزيز السعيد البنان
محمد غريب عبد السميع غنام
محمد على حسن محمود
أحمد حسن صابر حسن
هشام هاشم عبد الغني عرفات
اسامه محمد السيد عبد النبي
مازن مصطفى سعد الدين عبد العظيم
ابراهيم المحمدي مصطفي زياده
محمد محسن أحمد عباس اسماعيل
عمر عبده جمال السمري

حال أبي محمد شاهين
عزالدين
يوسف
اياد ابراهيم احمد فؤاد الريس
مؤمن حاتم سيد أحمد أبو العال
اسر احمد فؤاد بكر السيد
محمد وليد محمد خضر
ياسين محمود موسى حسن علي نعناعه
اسيل احمد عز الدين محمد حافظ
جودي محمد عالء الدين عبد المحسن
كريم احمد حسين الفضالى
أدهم أيمن عبد الملك
كارمن احمد السيد على السيد احمد
كريم محمد ابراهيم عبده احمد
مالك أحمد خيرى عيد عبد الحميد
ريتال احمد مصطفي علي مصطفي عبدهللا
مراوان محمد مسعد يوسف البغدادى
عبد الرحمن
ماذن محمد محمد ياقوت
ريم أحمد عبد المجيد العسقالنى
رقية أحمد عبد المجيد العسقالنى
آمن حسين نفادى حسين
احمد وائل احمد شلبايه
كريم حسن السيد العربي احمد صبيحي
كرم حسن السيد العربي احمد صبيحي
على محمد على عوض طنطاوى
يوسف تامر محمد مصطفى كمال بيدق
اسر محمد حسن العسال
عمر
عزه
ايريني عاطف ونيس معوض
علياء ياسر أحمد محمود سيد سالم
رزان فجر محمد محمد الهلف
حمزه محمد محمود عبد العظيم
ملك يوسف حسن خضر سليمان غانم
أروى هشام أحمد الحسيني
حال محمد محمود صالح عوض الطحان
فريدة سامي احمد اسماعيل عبد الكريم النقيب
لينا
أيسل محمد حسن العسال
محمد على السيد على مرسى
أنس أحمد السيد عثمان الصياد
يوسف محمد يوسف نصار جرعانى
عدنان سليمان السيد سليمان سالم

أبي محمد خليل شاهين
منتصر عزت محمد عبد الكريم
محمود محمود محمود محمد جوده
ابراهيم احمد فؤاد ابراهيم الريس
حاتم سيد أحمد أبو العال
احمد فؤاد بكر السيد
وليد محمد خضر عمر
محمود موسى حسن علي نعناعه
احمد عز الدين محمد حافظ
محمد عالء الدين عبد المحسن الهواري
احمد حسين السيد عبد الرحمن الفضالى
أيمن على عبد الملك السيد
ندى احمد محمد الغاياتى
محمد ابراهيم عبده احمد
أحمد خيرى عيد عبدالحميد
احمد مصطفي علي مصطفي عبدهللا
محمد مسعد يوسف البغدادى
محمود مسعد السيد العيسوى
محمد محمد ياقوت مسعد دره
أحمد عبد المجيد العسقالنى محمد
أحمد عبد المجيد العسقالنى محمد
حسين نفادى حسين نفادى
وائل احمد محمد شلبايه
حسن السيد العربي احمد صبيحي
حسن السيد العربي احمد صبيحي
محمد على عوض طنطاوى
تامر محمد مصطفى كمال بيدق
محمد حسن عبده حسين العسال
تامر محمد عبد الحليم حسن
احمد محمود محمد محمود اليسقى
عاطف ونيس معوض ابراهيم
رضا على رجب محمد المصري
فجر محمد محمد الهلف
محمد محمود عبد العظيم
مريم وحيد حسن حراز
امنية عثمان فاضل أبو حباجة
محمد محمود صالح عوض الطحان
سامي احمد اسماعيل عبد الكريم
حسام الدين حسين ابراهيم السيد
محمد حسن عبده حسين العسال
محمد على السيد على مرسى
احمد السيد عثمان الصياد
محمد يوسف نصار جرعانى
سليمان السيد سليمان سالم

مريم معتز كامل محمد دراهم
آن محمد رفعت محمد عمر
يحيي جمال عبد الحميد حفنى حامد
تولين محمد عبد القادر محمود علي نغش
يوسف احمد حسن نجم
آدم محمد السيد حسين عطية
عمر
كادى كريم مصطفى عبده
عبد القادر مروان محمد نور الدين كامل
جودي محمود حسن عوض سيد أحمد
الرا احمد حسن رشدى احمد على البربرى
حمزة شادي محمد عبد البديع
حبيبة احمد معتز ابراهيم السعيد
كادى كريم محمود سعد حسنين
يوسف محمد السيد رجب
ياسين أحمد منصور عبد هللا
مارية احمد رفعت عبد الفتاح صالح
عمر محمد محمود عبد المنعم ابو العطا

معتز كامل محمد دراهم
محمد رفعت محمد عمر
جمال عبد الحميد حفنى حامد
لبني نبيل ابراهيم منصور
أحمد حسن عطية نجم
محمد السيد حسين عطية
طارق محمود علىالبغدادى
كريم مصطفى مصطفى عبدة سعيد
مروان نحد نور الدين كامل
محمود حسن عوض سيد أحمد
احمد حسن رشدى احمد على البربرى
شادي محمد عبد البديع امين
احمد معتز ابراهيم السعيد
كريم محمود سعد حسنين
محمد السيد رجب المصري
أحمد منصور محمد عبد هللا محمد
أحمد رفعت عبد الفتاح صالح
اميرة احمد نبيل مصطفي سليمان

