المدرسة المصرية اليابانية بسمنود
اسم الطفل
سما سامح بدوي فودة
عبدالرحمن حمدهللا احمد منصور الخولى
محمود مصطفى محمد سرحان
ريناد محمد السيد محمود الداهس
عبدالرحمن ابراهيم يوسف سلطان
زياد على ابراهيم نصار
محمود محمد محمود عبدهللا الشيوى
لوجين
محمد على عبد الرحمن أبو شبانة
مديحة عالء محمد عبد الحميد ابوعيطه
فاطمة عبداللطيف حسانين عبده إسماعيل لطف هللا
سلمى
جودي أيمن عبدهللا سعفان
منه هللا عبد الوهاب ابراهيم عبد الوهاب حسن
احمد عمادالدين محمد سرحان
عبدالرحمن مصطفى عبدالسالم العربى
محمد حمدى احمد دنيا
كنزي احمد فهمي حسيبه
رويدا
سيف احمد عبدالمنعم الخولي
آدم
نور احمد عبدالرافع االصفر
جودى ابراهيم صالح هدهد
سما عبدالقوي محمد الخولي
آدم احمد محمود الكومي
ادم محمد احمد الفولى
عبدالقادر محمود عبدالقادر عبدالخالق عطيه
أحمد عبدالفتاح ابراهيم المشد
ايسل ايهاب طاهر زعير
روفانا أحمد عبد الغني مرعي
أنس رفعت محمود العبد
زينه عبدالحى عبدالعزيز الشاعر
عمار هاني الغريب ابراهيم
ريم اسامه إبراهيم سعد
شروق محمد عبد العاطي الطنطاوي أبوالخير
تاليا عبد الحكيم حسنى سالمة

والد الطفل
سامح بدوي عبدالعظيم فودة
نوال رشاد محمد الجحش
مصطفى محمد محمد سرحان
محمد السيد محمود الداهس
ابراهيم يوسف ابراهيم سلطان
نها نبيل عبدالعزيز العشرى
محمد محمود عبدهللا الشيوى
فريد محمد فريد واصل
على عبد الرحمن عبد المقصود أبو شبانة
عالء محمد عبد الحميد أبوعيطه
عبداللطيف حسانين عبده إسماعيل لطف هللا
علي سالمه علي التراس
أيمن عبدهللا فرج سعفان
منه هللا عبد الوهاب ابراهيم عبد الوهاب حسن
عمادالدين محمد محمد سرحان
مصطفى عبدالسالم احمد العربى
حمدى احمد عبدالمجييد دنيا
بهيره سعد حامد سمك
المتولى محمد احمد الخولى
سيف أحمد عبدالمنعم الخولي
محمد ابراهيم أحمد البدوي
احمد عبدالرافع حسين االصفر
ابراهيم صالح محمد هدهد
عبدالقوي محمد احمد الخولي
احمد محمود احمد الكومي
محمد احمد عبد الرحمن الفولى
محمود عبدالقادر عبدالخالق عطيه
عبدالفتاح ابراهيم عبدالفتاح المشد
ايهاب طاهر محمود زعير
أحمد عبد الغني محمد مرعي
رفعت محمود محمد العبد
عبدالحى عبدالعزيز شعيشع الشاعر
عمار هاني الغريب ابراهيم
اسامه إبراهيم عبد العليم سعد
محمد عبد العاطي الطنطاوي أبو الخير
عبد الحكيم حسنى عبد الحكيم سالمة

