المدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم محافظة المنوفيـة
اسم الطفل
رضوي
ليلى امير محمد الغتمى
عمر محمد عبد التواب جادهللا
جنى
دارين محمد سعيد حسيني
روان تامر حماده محمد ابراهيم
أدهم أمجد طاهر عبد المؤمن علي السعدني
نوران عادل رمضان عيسي
منه سامح جمال الدين شريف ابوالعال
فريده حشمت فاروق الجزار
ليلي وليد احمد حسن الغيطاني
محمد محمود السيد ابراهيم شحاته
ماجد شريف محمود الدالى
احمد
مصطفي أحمد مصطفي محمد حموده
جنا احمد محمد عبد المنعم عبد ربه
عالية محمد عطيه صباح
عبدالمنعم محمد عبدالمنعم عبداللطيف السيسى
مروان
أحمد أسامه محمد عبدالغنى شلبى
مرفت عبد الواحد ممدوح العشماوى
جني
هنا تامر أحمد السيد
مالك
ادهم وائل عبدالستار محمد السيسى
سامية عبدالهادي السيد رمزي نجيب الضرغامي
رقيه محمد صبرى متولى
مهاب
سيف الدين إسالم محمد محمد حسن
محمد سامي محمد فرج خليل
أحمد سامح سمير السيد فتوح
محمد سامح سمير السيد فتوح
رونزى عمر محمد البدوى
ريناد فتحى عبد الصادق فتحى عبد الروؤف سليم

اسم الوالد
راتب حسن علي هيكل
ليلى امير محمد الغتمى
محمد عبد التواب احمد جادهللا
خالد محمد نجيب إسماعيل محمد
محمد سعيد حسيني طه
تامر حماده محمد ابراهيم
أمجد طاهر عبد الؤمن علي السعدني
نوران عادل رمضان عيسي
سامح جمال الدين شريف ابوالعال
حشمت فاروق كامل الجزار
وليد احمد حسن الغيطاني
محمد محمود السيد ابراهيم شحاته
شريف محمود عبد الخالق الدالى
عبدالمجيد محمود حسني عبدالمجيد عامر
سمر علي عبد العزيز يوسف
جنا احمد محمد عبد المنعم عبد ربه
محمد عطيه عبدهللا مجاهد صباح
أمل محمد عبدالرازق محمد
مصطفى حسن إبراهيم أبوغالب
أسامه محمد عبدالغنى شلبى
عبد الواحد ممدوح عبد الواحد العشماوى
محمد صالح محمد محسن
تامر أحمد السيد حسن
محمد نبيل السعيد هاشم
وائل عبدالستار محمد السيسى
عبدالهادي السيد رمزي نجيب الضرغامي
محمد صبرى متولى مسلم
محمد صابر محمد خليل ابو شعيب
إسالم محمد محمد حسن
سامي محمد محمد فرج خليل
سامح سمير السيد فتوح
سامح سمير السيد فتوح
رونزى عمر محمد البدوى
فتحى عبد الصادق فتحى عبد الروؤف سليم

لين
عمر محمد فتحي خلف
عمر احمد محمد ابوشادي
ابراهيم ممد ابراهيم احمد ناصف
اياد محمد ابراهيم احمد ناصف
ياسين
ياسين وليد دنيا
جنة محمد مصطفي محمد شكر
ندي احمد عبدالحميد محمد مبروك
رودينا يحيي عبد الخالق ابو سالم
مؤمن عدنان عبد المنصف احمد بسيونى
احمد محمد احمد عبد هللا خميس
مريم محمد السيد أبوذكري سالمة
محمد وليد عبد الحميد مبروك
محمد حسين محمد زكي عبد الحميد عشماوي
يحيى
علي إبراهيم شريف الميهي
ايمان مروان عادل كامل محمد العليمي
احمد مصطفى احمد حبيب
أدهم
عليا عبدالصمد عبدالونيس باظه
سلمى
مالك
ميرنا سامح محمد حسنى العرابى
عمر
شهد
جودى
سيف محمد نبيل عبد الفتاح النبوى
جويرية محمد احمد محمد
ساره احمد رفعت محمد
محمود أليف عبد اللطيف طلبه صبيح
محمد
احمد االمير سالم
رقية احمد محمد عبدهللا
عمر محمد عمر الخولي
ابراهيم حسن محمد سامح
ياسين ياسر صادق محمد
لينة محمد محمد عبد الفتاح السيد البهنساوى
محمد أحمد أبوالفضل عبدالرحمن حجازي
أحمد هشام أحمد محمد عفيفى البشرى
سما وائل عادل ابراهيم عرنوس
احمد جاب هللا محمود جاب هللا حسين

حاتم محمد ابراهيم اسماعيل
محمد فتحي محمود خلف
احمد محمد فهيم ابوشادى
محمد ابراهيم احمد ناصف
محمد ابراهيم احمد ناصف
احمد عبد الحفيظ صادق حامد الحسنين
وليد بركات على دنيا
محمد مصطفي محمد علي شكر
احمد عبدالحميد محمد مبروك
يحيي عبدالخالق محمد ابوسالم
عدنان عبد المنصف احمد بسيونى
محمد احمد عبد هللا خميس
محمد السيد أبوذكري سالمة
وليد عبد الحميد محمد مبروك
حسين محمد زكي عبد الحميد عشماوي
مصطفى عبدالحميد محمد الزفزاف
إبراهيم شريف مصطفي الميهي
مروان عادل كامل محمد العليمي
مصطفى احمد مصطفى حبيب
سامح السيد السيد المصري
عبدالصمد عبدالونيس عبدالصمد باظه
احمد رجب محمد كمال سعد
أحمد عبد الحارس محمد أبو المجد
سامح محمد حسنى محمد العرابى
صبري محمد فتح هللا السيد عمر
صبري محمد فتح هللا السيد عمر
زايد زايد السيد عماره
سيف محمد نبيل عبد الفتاح النبوى
محمد احمد محمد على
احمد رفعت محمد حموده
أليف عبد اللطيف طلبه صبيح
وليد محمد على السيد
االمير محمود ابراهيم سالم
احمد محمد محمد عبد هللا
محمد عمر محمد الخولي
ابراهيم حسن محمد سامح عبداللطيف االقطش
ياسر صادق محمد عامر
محمد محمد عبدالفتاح السيد البهنساوى
أحمد أبوالفضل عبدالرحمن حجازي
هشام أحمد محمد عفيفى البشرى
وائل عادل ابراهيم عرنوس
جاب هللا محمود جاب هللا حسين

محمد مروان محمد شهاب
سمير محمد سمير محمد فريد الجزار
مصطفى وائل لطفى عالم
محمد ايمن محمد راشد صقر
هنا السيد محمد راشد
مريم محمد صبحي عبد العزيز
يوسف احمد نبيل السعيد
عبد الرحمن محمود محمد منصور ابراهيم
ابراهيم مصطفي ابراهيم درويش
ندى أحمد محمد أبو بكر عبد الفتاح شبل
مروان اسامه جوده عقيله
تسنيم احمد عبدالعاطى عالم محمد
سليمان محمد سليمان عبدالقوى
نسمه حازم محمد عبد المعطي سعد
رهف محمد عبد الغنى العسال
على محمد على محمد سعيد
دارين محمد فهمى الباز
محمد رضا محمد بسيوني شلبي
علي رشاد علي السيد السويعي
أيمن عثمان خيري احمد احمد الفقي
روان شريف كمال فهمي مدره
هنا وليد محمد الحصرى
آدم
يوسف محمود إمام بدر
مصطفى عماد مصطفى شعبان فليفل
جنى
عمر عبدالعزيز خليفة محمد الشبراوي
أويس نبوى محمد عباس
فؤاد مصطفي فؤاد مصطفي
محمد
اسيل ايهاب فرج سيد احمد السمالوطي
كريم محمد حسن عيسى السيد رضوان
مريم عماد مبروك السقا
مبروك عماد مبروك السقا
أدهم عمرو السيد عبد الحميد الميهي
ساندى محمد كمال ابو غربيه
على هانى على عبدهللا جاد
ادهم محمود احمد فتوح النحاس
عبدالرحمن
علي
ريتاج نبيل فهمى محمد عبده
أحمد إبراهيم سامي نبوى سالمان

مروان محمد عبد الحميد شهاب
محمد سمير محمد فريد الجزار
وائل لطفى عيد عالم
أيمن محمد راشد صقر
السيد محمد محمد راشد
محمد صبحي عبدالعزيز غنيم
احمد نبيل السعيد هاشم
محمود محمد منصور ابراهيم
ايمان فوزي احمد دويدار
أحمد محمد ابوبكر عبدالفتاح شبل
أسامه جوده عبدالستار عقيله
احمد
محمد سليمان عبدالقوي المليجي
حازم محمد عبد المعطي سعد
محمد عبد الغني نبوي العسال
محمد على محمد سعيد
محمد فهمى الباز مصطفى
سلمي صبري علي شلبي
رشاد علي السيد السويعي
اسراء كمال الدين بكرى محمد
شريف كمال فهمي مدره
سمر ابراهيم محمد سيد احمد
أشرف إمام أحمد جمعه
محمود إمام نياز بدر
عماد مصطفى شعبان فليفل
مدحت عادل سليمان ابوقفه
عبدالعزيز خليفة محمد الشبراوي
نبوى محمد عباس شحاته
مصطفي فؤاد محمد مصطفي
عبدهللا محمد محمد عبد الحافظ
سحر حسني عبدهللا علي
محمد حسن عيسى السيد
عماد مبروك عبدالعاطي السقا
عماد مبروك عبدالعاطي السقا
عمرو السيد عبد الحميد الميهي
محمد كمال صالح ابو غربيه
هانى على عبدهللا جاد
محمود احمد فتوح النحاس
محمد علي محمد شلبي
محمد علي محمد شلبي
نبيل فهمى محمد عبده
إبراهيم سامي نبوى سالمان

مصطفى ماجد مصطفى سليمان األوسطى
معاذ اسالم فرحات ذكي
عمر
كاراس
احمد همام حمدي القطان
مازن
يمنى
محمود احمد عبد النبي سعد
عمرو
زينه عمر سامي محمد قاسم
فارس سمير رمضان ابراهيم عيسى
احمد
أحمد سامح أحمد فوقي الجحش
لجين
عالء الدين محمد عالء الدين طاحون
روضة عبدهللا محمد باشا
حال
سما أسامه عبد الفتاح محمد النجار
فاطمه مصطفي كرم مصطفي عزب
بيرى عماد على محمد ابو السعود
علي احمد حلمي محمد ابو العزم
أحمد رامي محمد سيد خليل
عبدهللا ياسر مليجي احمد محمد
يوسف أحمد سعيد أحمد أبوسالمه
سيف سامح رمضان خطيب
حازم محمد عبد الهادى حسب النبى
آدم أحمد صبري عمر المرشدي
عائشة محمد محمد سالم
رؤى عبدهللا امين رميح
مازن احمد جميل عبد العزيز
لمى محمد السيد الشرع
محمد احمد فتحي خضر
محمد هانى يسرى أحمد المنوفى
يوسف محمد أحمد أبو فرحات
أنس هيثم سامي فتحي الدفراوي
يمني غباشي عبد الفتاح غباشي
سيف
لي لي
لورين احمد محمد ابراهيم
مايلال
ياسين أحمد الوصال أحمد زين
جودي ابراهيم ابراهيم محمد ابو زينة

ماجد مصطفى سليمان األوسطى
اسالم فرحات ذكي حسن
عاصم السيد السيد شكر
مينا ميخائيل نصر مخائيل
ايمان صبحي عبدالعزيز غنيم
أحمد محمد أحمد الرعو
محمد عبدالفتاح عبدالرازق الشافعى
احمد عبد النبي محمود سعد
محمد رشدي سليمان عبد المجيد
عمر سامي محمد قاسم
سمير رمضان ابراهيم عيسى
ابتهال صبحي احمد زناتي
سامح أحمد فوقي أحمد علي الجحش
احمد ابراهيم احمد اسماعيل
محمد عالء الدين محمد طاحون
روضة عبدهللا محمد باشا
حاتم محمدابراهيم قنصوه
أسامه عبد الفتاح محمد النجار
مصطفي كرم مصطفي عزب
عماد على محمد ابو السعود
احمد حلمي محمد ابو العزم
رامي محمد سيد خليل
ياسر مليجي احمد محمد
أحمد سعيد أحمد أبو سالمه
سامح رمضان محمد خطيب
حازم محمد عبد الهادى حسب النبى
أحمد صبري عمر المرشدي
محمد محمد احمد سالم
عبدهللا امين بسيونى رميح
احمد جميل عبد العزيز السيد
محمد السيد السيد الشرع
احمد فتحي عبد السالم خضر
هانى يسرى أحمد المنوفى
محمد أحمد محمد أبو فرحات
هيثم سامي فتحي الدفراوي
غباشي عبد الفتاح غباشي عبد المقصود
محمد ناصر عبدالرحيم مغربي
احمد عبد النبي محمود سعد
احمد محمد ابراهيم محمد
اندرو سمير جورجي فرج
اسماء محمد احمد السعيد عبد الفتاح
ابراهيم ابراهيم محمد ابو زينه

حمزه
عبدهللا احمد علي المالطي
غيداء حامد زكى البقلى
أنس وائل على عبد القادر البدوى
تبارك هيثم منجود غنيم
تولين ايهاب سعيد محمد الصعيدي
إياد سامي عبدالفتاح محمد حسين
محمد احمد محمد عراقي
أمين
يحيى
ايسل محمد سليمان البربري
يحيي احمد زكي محمد القاضي
لينا احمد جاد هللا السيد جاد هللا
نور
لجين هانى بكر عبد الصادق على
عبد الرحمن محمد منير محمد حسن
لميس
نورين
ماثيو مينا مجدى عبداللة
زياد ابراهيم احمد الشافعي
حمزه احمد محمد لطفي محمد ميره
النا سامح محمد شلبي
ريتال حسين عادل عرنوس
ايثار محمد على محمد داود
يوسف خالد مصطفى الشباسى
جنى
سمر امير محمد الغتمى
حبيبه محمد حلمي متولي
احمد محمد عليوه إبراهيم الشاعر
ملك محمد أمين الخولي
كنزي كريم سمير معاذ
رؤى احمد عباس الشافعى
تاليا محمود جالل محمود
هناء عمر خليفى احمدى
عمرو
سما أمين ماهر القرم
مالك أحمد حسني عبد الغفار
فريدة مصطفي محمد عزت الجندي
اياد مدحت زكى عبدالغفار
مليكة
محمد أحمد ياسر محمد فتحى طايل
معاذ والء عبدالرؤف ابراهيم

وائل فوزى محمد مليجى
احمد علي كامل المالطي
حامد زكى حامد البقلى
وائل على عبد القادر البدوى
رباب محمد بدوي جزر
ايهاب سعيد محمد ابراهيم الصعيدي
سامي عبدالفتاح محمد حسين
احمد محمد إبراهيم عراقي
جعفر قابل أمين جعفر
إبراهيم عبدالسيد إبراهيم موسى
محمد سليمان محمود البربري
احمد زكي محمد القاضي
احمد جاد هللا السيد جاد هللا
هشام أحمد محمد عفيفى البشرى
هانى بكر عبد الصادق على
محمد منير محمد حسن
محمد حمدي شبل القرش
صالح الدين أحمد محى الدين الحبشى
مينا مجدى عبد هللا جرحس
ابراهيم احمد محمد الشافعي
احمد محمد لطفي محمد ميره
سامح محمد محمد شلبي
حسين عادل إبراهيم عرنوس
محمد على محمد عبد العليم
خالد مصطفى عبد المحسن الشباسى
أحمد سليمان مجاهد عشماوى
سمر امير محمد الغتمى
محمد حلمي متولي حسانين
محمد عليوه إبراهيم الشاعر
محمد أمين إسماعيل الخولي
كريم سمير عبد القوي معاذ
احمد عباس حسن الشافعى
محمود جالل محمود منصور
عمر خليفى خليفى احمدى
عالء علي عبد الغني بشندي
أمين ماهر أمين القرم
أحمد حسني مصطفي عبد الغفار
مصطفي محمد عزت امين الجندي
مدحت زكى عبدالغفار طمان
عمرو احمد احمد اللحلح
صافيناز فتحى عبدالمنعم عمران
معاذ والء عبدالرؤف ابراهيم

ادم
اياد عشمأوى محمد رفعت أبو النصر
مصطفى
مالك أحمد عبد الستار محمد خليل
انس محمد وهبه عبد الجليل
محمد رضا محمود حشوة
ريناد احمد مشحوت حمد
رنا احمد مشحوت حمد
أرجوان جمال الدين ابراهيم الدسوقي سليم
مريم
معز محمد حجازى حجازى
ساندي سامح رمضان خطيب
ملك أيمن أحمد رمضان سرور
محمد محمود شوقى احمد المنشاوى
كرمه محمد مصطفى ابراهيم عبد الوهاب
زينه احمد محمد البحار سكر
صفية محمد أسامه عثمان
ياسين أحمد عبدالمنصف عبدالمعطي عبدالبر
مازن محمود حمدى عبدالرؤف
فرح محمد كرم عبدالباقي البقلي
حمزة
زياد علي محمود علي بشر
تاليا وليد محمد عمار
زينة مصطفي حسن الديب
أحمد محمد مشحوت عبدالنبي محمد
فريده احمد محمد المرسى على
مصطفى محمد جبريل
يوسف ابراهيم محمد اسامه ابراهيم الخرباويى
مؤمن على محمد القاضى
حال محمد محمود أبو النصر سراج
عبد الرحمن
على امير عبده مرسى مخيمر
يوسف
لين ياسر سعد عبدالحليم رماح
فريدة
صبا احمد ممدوح محمد
حمزه محمد ساهر حسانين
آدم محمد على ابو النصر
دارين محمد عبدالنبي احمدحسان
رودينا محمد عبد النبي احمدحسان
مالك وليد ابراهيم زناتي
مريم وليد ابراهيم زناتي

محمد رياض عبد اللطيف عبد اللطيف
عشماوى محمد رفعت عشماوى أبو النصر
أسامة عبده عبد الونيس اللين
أحمد عبد الستار محمد خليل
محمد وهبه عبد الجليل قطب
رضا محمود محمود حشوة
احمد مشحوت محمد حمد
احمد مشحوت محمد حمد
جمال الدين ابراهيم الدسوقي جمال الدين سليم
فيكتور وديع نقوال سمعان
محمد حجازى محمد حجازى
سامح رمضان محمد خطيب
أيمن أحمد رمضان سرور
محمود شوقى احمد مصطفى المنشاوى
هناء شاكر صابر عرفه عبد العال
احمد محمد البحار محمد سكر
محمد أسامه علي عثمان
أحمد عبدالمنصف عبد المعطى عبد البر
محمود حمدى عبدالرءوف محمد
محمد كرم عبدالباقي البقلي
محمد نبيل السعيد هاشم
علي محمود علي بشر
وليد محمد احمد عمار
مصطفي حسن الغريب الديب
محمد مشحوت عبدالنبي محمد
احمد محمد المرسى علي
محمد عبدالفتاح عبدالمقصود جبريل
ابراهيم محمد اسامه ابراهيم الخرباوى
على محمد على القاضى
محمد محمود أبو النصر محمد سراج
محمود عبد الحميد مصطفي عالم
اميير عبده مرسى مخيمر
احمد صادق احمد ابو غالب
ياسر سعد عبدالحليم رماح
اسامة محمد عبد المطلب عبد الحي
لمياء عبدالمجيد عزوز رمضان
محمد ساهر حسانين ممد
محمد على عبد العزيز ابو النصر
اميره اسامه عبدالغني عيد
اميره اسامه عبدالغني عيد
نرمين صديق عبدالسالم السيد
نرمين صديق عبدالسالم السيد

عمر محمد حسن عشوب
زياد محمد جمال أبو زنه
عبدالرحمن سامح عبدالفتاح حسين
عمر
محمود كريم محمود أحمد العشماوي
هنا عمرو وحيد جميل الفقى
جنة بهاء مصطفي جعفر
سيف الدين محمد جعفر جعفر
الرا
مالك
يحى حسين الجيوشى زعربان
هنا محمد السيد عبد الحميد الدسوقي
محمد احمد صالح نورالدين
براء أحمد عصام علي الشربيني
فريدة محمد كمال دويدار
حمزة
لجين احمد محمد يسرى يوسف
محمد أحمد حسن أحمد البسيوني
ساره
مصطفى محمد على على خلف هللا
حبيبة عادل محمد فتوح
رودينا امير سالم عبد الجليل
صبا محمد ابراهيم نوفل
محمد
مازن
مالك
مارلى صفوت صبرى صادق
عمر محمد أحمد فايد عمر فهد
ميار اسامه عبد العظيم المشد
هنا عماد جلمي عبد المعطي بدر
يوسف
مالك ايهاب على ابوزيد
كادي هاني صبري الجندي
مريم محمد عبدالرازق عجرمه
خالد سعد الدين احمد علي فراج
نورسين سمير غريب عبدالال
اياد على احمد على عمر
محمد مجدى يوسف احمد النقيب
ملك عبدالحميد احمد يوسف رزق
عاليه مصطفي محمد الطوخي
احمد هيثم عبدالفتاح عيسوى دحروج
ملك احمد فرج عبدالحميد الغمراوي

محمد حسن محمد عشوب
محمد جمال محمد أبو زنه
سامح عبد الفتاح ابراهيم حسين
مصطفى احمد يوسف رزق
دينا محمد عبدالمنعم عبدالحميد
عمرو وحيد جميل الفقى
بهاء مصطفي احمد جعفر
محمد جعفر عبد العزيز جعفر
احمد محروس علي ندا
مصطفى حسن إبراهيم أبوغالب
حسين الجيوشى مرسى زعربان
محمد السيد عبد الحميد الدسوقي
احمد صالح فرج نورالدين
احمد عصام علي الشربيني
محمد كمال حامد دويدار
عبدالرحمن سعدالدين عبدالستار محمد عبدهللا
احمد محمد يسرى يوسف رمضان
أحمد حسن أحمد البسيوني
محمد رشدي سليمان عبد المجيد
محمد على على خلف هللا
عادل محمد فتوح سليمان
امير سالم عبد العليم عبد الجليل
صبا محمد ابراهيم نوفل
طارق عبد المنعم عبد اللطيف مقلد
أحمد محمود أحمد أحمد
هشام محمد الدسوقي عطيه
ايفت فؤاد جرجس سليمان
محمد أحمد فايد عمر فهد
اسامه عبدالعظيم عبد العاطى المشد
عماد حلمي عبد المعطي بدر
محمد علي محمد شلبي
ايهاب على محمود ابوزيد
هاني صبري مصطفي الجندي
محمد عبد الرازق محمود عجرمه
سعد الدين احمد علي فراج
نورسين سمير غريب ابراهيم عبدالال
على أحمد على عمر
مجدى يوسف احمد النقيب
عبد الحميد احمد يوسف رزق
مصطفي محمد حسيني الطوخي
هيثم عبدالفتاح عيسوى دحروج
احمد فرج عبدالحميد الغمراوي

ريان إسالم شعبان عبد الفتاح شعبان
آدم سامح أحمد فوقي أحمد علي الجحش
عمر احمد عزت محمد حسين
أحمد عالء أبو الخير الدسوقى سليمان
لبيب ايمن لبيب عبدالفتاح ابراهيم
معتز
ياسمين عيد على محمد عيد
نغم
بيري باهر ميخائيل رزق
يمنى عبدالصمد عبدالونيس باظه
نور خالد محمد القبانى
الرا ايمن فتح هللا محمد رباص
رؤي محمد سمير محمد فريد الجزار
النا محمد سرور خالف
فريد
عمر أحمد بشندي مجاهد
ادم طارق احمد عبد اللطيف سالم
الرا احمد سامي موسي
احمد
علي احمد عبد الستار على ابوحلوة
مريم
محمد حازم يوسف السيد ضوه
مالك مصطفى عبدالعزيز عبدالجواد
مريم شريف عبدالبديع
شذا شادي لطفي سمك
نور فيصل ماهر أمين
جودي محمود سعيد محمد عبد اللطيف
عبد هللا أحمد عبد هللا غريب
اياد محمود محمد جابر ابو عجيزة
باسل ثروت كمال مصطفي ابو سعده
مريم أحمد على كامل
ريناد عبدهللا محمد عبدالمولى قمبر
يوسف محمد ربيع عبدالعزيز إبراهيم
ادم احمد السيد محمد احمد
رودينا اسالم عبدهللا يونس
عمر محمد عصام العريف
محمد السعيد عبدالشافي العزب العيدي
احمد محمد مصطفى محمد الشيخ
مالك محمد عبدالمنعم عبداللطيف السيسى
هاجر
رقيه
ديمة إسالم فصيح عبد الرحيم حسين

إسالم شعبان عبد الفتاح شعبان
سامح أحمد فوقي أحمد علي الجحش
احمد عزت محمد حسين
عالء أبو الخير الدسوقي سليمان
ايمن لبيب عبدالفتاح ابراهيم
محمد صابر محمد خليل ابو شعيب
عيد على محمد عيد
محمد عبدالواحد عبدالحميد النعماني
باهر ميخائيل رزق ميخائيل
عبدالصمد عبدالونيس عبدالصمد باظه
دينا خالد محمد حفني
ايمن فتح هللا محمد فتح هللا رباص
محمد سمير محمد فريد الجزار
محمد سرور جابر خالف
سالمه علي سامح فريد محمد
احمد بشندي عبد الحميد مجاهد
طارق احمد عبد اللطيف سالم
أحمد سامي محمد موسي
مصطفى احمد محمود الوكيل
احمد عبدالستار على ابوحلوة
وليد محمد على السيد
منى ابراهيم مصطفى ابو جالله
مصطفى عبدالعزيز عبدالجواد السيد
شريف عبدالبديع عبدالقوي
شادي لطفي عبد الخالق سمك
فيصل ماهر أمين حماد
محمود سعيد محمد عبد اللطيف
أحمد عبد هللا غريب عبد ربه
محمود محمد جابر ابو عجيزة
ثروت كمال مطصفي أبو سعده
أحمد على كامل موسى
عبدهللا محمد عبدالمولى قمبر
محمد ربيع عبدالعزيز إبراهيم
احمد السيد محمد احمد
اسالم عبدهللا عبدالعزيز يونس
محمد عصام رمضان العريف
السعيد عبدالشافي العزب العيدي
نهال السيد محمود عبد الرازق شنيشن
أمل محمد عبدالرازق محمد
محمد أحمد عبد الحليم أحمد الوكيل
أحمد مجدى سيد أحمد عامر
إسالم فصيح عبد الرحيم حسين

طارق محمد ابراهيم احمد ناصف
محمد عادل جالل زكي
عمر عماد مبروك السقا
محمد أحمد سمير ابراهيم االشوح
حال علي كمال الدين ابو العز
زياد عبدهللا شبل
أحمد حمدى على السيد مره
بتول محمد سعيد مشعل
ياسين باسم عادل الغراب
ليان احمد محمد نجيب الفرارجى
بافلي
روبن مايكل مجدي جرجس اسكندر
مجدي محمود مجدي فرج السوداني
عمر امير سمسم عبدالغنى
يوسف محمد زكريا عبد السالم عفيفى
عمر
كنده مصطفي سامي احمد السيد الحفناوي
احمد سامح جمال الدين شريف ابوالعال
ريم محمد احمد حافظ
احمد حازم احمد شوقي الليثي
مريم محمود محمد حسن عمار
اسيل صالح احمد مختار صالح البابلي
وفاء مصطفي ابراهيم خضر
آدام احمد ابراهيم صبحى سعيد
انجى احمد سعيد عبد هللا عامر
يزيد أحمد عبد المولي رضوان شرشر
بسملة صالح الدين محمد عالم
أدم احمد محمود عزت عمارة
جومانة احمد عربود
رقيه محمد عبد الواحد عبد الحميد محمد
زياد خالد محمود عبد العزيز
لوجين طه السيد موسي السيد عبدالباري
هنا فهمي عبدالعزيز نصير
جني فهمي عبدالعزيز نصير
حمزة محمد صالح الدين خالد
ايه اسامه جوده عقيله
مريم عمرو عبد الرسول شحاته
هنا خالد جمال عوكل
روجانا
يارا محمد عبد الرحمن محمد
أيسل محمد جالل شاكر البدرى
سلمى سليمان رشوان سليمان

محمد ابراهيم احمد ناصف
عادل جالل زكي جالل
عماد مبروك عبدالعاطي السقا
احمد سمير ابراهيم االشوح
علي كمال الدين ابو العز
عبدهللا شبل شبل الزق
حمدى على السيد مره
محمد سعيد عبدالباقي مشعل
باسم عادل عبدالفتاح الغراب
احمد محمد نجيب بسيونى الفرارجى
هاني رزق حنا عبد المالك
مايكل مجدي جرجس اسكندر
محمود مجدي فرج السوداني
اسماء عيد شندى عثمان
محمد زكريا عبد السالم عفيفى
مصطفى عبد الستار فرحات الدجوي
مصطفى سامي احمد السيد الحفناوي
سامح جمال الدين شريف ابوالعال
محمد احمد حافظ حبيبة
حازم احمد شوقي محمد الليثي
محمود محمد حسن عمار
صالح احمد مختار صالح البابلي
هدير محمد محروس عبدالرازق خفاجي
احمد ابراهيم صبحى سعيد
احمد سعيد عبد هللا عامر
أحمد عبد المولي رضوان شرشر
صالح الدين محمد عبد السالم عالم
احمد محمود عزت عمارة
مريم عصام عوض
محمد عبد الواحد عبد الحميد محمد
شيماء سالم بيومي سالم
طه السيد موسي السيد عبدالباري
فهمي عبدالعزيز محمد نصير
فهمي عبدالعزيز محمد نصير
محمد صالح الدين علي
أسامه جوده عبدالستار عقيله
عمرو عبد الرسول عبد الحميد شحاتة
خالد جمال احمد عوكل
مصطفى محمد عبدالحميد متولي
محمد عبد الرحمن محمد حسين
محمد جالل شاكر البدري
عزه رمضان عبد السميع محمد

زين الدين محمد عامر
لليان محمد ابراهيم عبد الرؤف
نورسين لطفى إبراهيم موسى منهراوى
معاذ
ساره سعدون عبدالعزيز مصطفى
حبيبة محمد احمد بكير
مايكل
احمد عثمان خيري احمداحمد الفقي
مؤمن ماجد محمد المناوهلى
أريج أحمد جميل محمد بيومى
سالم احمد عبد هللا ابراهيم السيد
نور رشدي علي أحمد عيد
مصطفي أحمد نعيم كامل عطوان
عائشه ايمن محمد الدبور
كارما أسامة محمد صبرى طلبة عزام
رقية احمد حمدي أحمد موسى
مريم سعيد إسماعيل اإلمام
سلمى
ملك اسالم فرحات ذكي حسن
ندى
رودينا احمد محمد السطوحي عبداللطيف
محمد أحمد جابر الحاج علي
سيف الدين رضا سعيد محمود نصر
ياسين أحمد فوزي أحمد نور الدين
عمر رافع عبد الستار جمعة
عبدهللا محمد صالح عمار
جنه رافع عبد الستار جمعه
احمد
أحمد عمرو صابر
محمود عيد عبدالرسول عطيه الشريف
مريم هاني عبد الخالق محمود
مارلي
عليا وائل مصطفي الرقباوي
سجي حمدي عاطف عبدالسالم الدكماوي
مالك وليد محمد حسني الهجع
أحمد مصطفي حمدي أحمد الشافعي
رهف احمد محمد نجيب الفرارجى
بنان اسامه عبد العظيم المشد
ملك احمد محمود موسى
سيف محمد جابر الربعي
عمر
محمد عبيدة عبدالستار عبيدة

محمد احمد علي عامر
محمد ابراهيم عبد الرؤف مصطفى
لطفى إبراهيم موسى منهراوى
سامح عادل عبدالستار سراج
انتصار عبدالمنعم عبدالرؤف المسدى
محمد احمد حسن بكير
باسم إبراهيم امين ميخائيل
اسراء كمال الدين بكرى محمد
ماجد محمد حامد المناوهلى
أحمد جميل محمد بيومى
احمد عبد هللا ابراهيم السيد عيطه
رشدى علي أحمد عيد
أحمد نعيم كامل عطوان
ايمن محمد عبد الحفيظ الدبور
أسامة محمد صبرى طلبة عزام
أحمد حمدي أحمد موسى
سعيد إسماعيل عبدالرحمن االمام
عبد هللا حازم محمود زناتي
اسالم فرحات ذكي حسن
احمد رجب عماره الصعيدى
احمد محمد السطوحي عبداللطيف
أحمد جابر عبد الواحد الحاج علي
رضا سعيد محمود نصر
احمد فوزي احمد نور الدين
رافع عبد الستار السيد جمعة
محمد صالح عبدهللا عمار
رافع عبد الستار السيد جمعه
محمد عبدالعزيز عبدالحفيظ عالمة
عمرو صابر السيد عمر
عيد عبدالرسول عطيه الشريف
هاني عبد الخالق محمود حسن
مايكل فهمي عزيز ابراهيم
وائل مصطفي ابواليزيد الرقباوي
حمدى عاطف عبد السالم الدكماوى
وليد محمد حسني عبد الرحمن الهجع
مصطفي حمدي أحمد الشافعي
احمد محمد نجيب بسيونى الفرارجى
اسامه عبدالعظيم عبد العاطى المشد
احمد محمود احمد موسى
محمد جابر احمد الربعي
محمد سعيد عبد العزيز سليم
عبيدة عبدالستار عبيده السيد

ملك اشرف فتحي خاطر
خديجة مصطفي جمال غنيم
بسمله عماد هانى مرسى عرفه
روان تامر فتحى غانم
سيف محمد محمد عبدالرحمن
نور محمد عبد الرؤف الجندي
يحيي محمد اسماعيل علي
ياسين محمد اسماعيل علي
عمر أشرف عبد هللا الشافعى
أحمد أشرف عبدالعزيز على الشرابي
عمر محمد على على خلف هللا
محمد عبد المجيد عبد العظيم احمد محمد سالم
أسمى
عبدالعليم ايمن عبدالرشيد احمد محمد
ريماس طارق عبدالعزيز ابراهيم عماره
سلمين
صالح إسالم صالح الدين شابى
صفا عبدالرحمن محمد احمد الميهي
محمد احمد محمداسماعيل محمد
سمية احمد محمد اسماعيل محمد
زينة محمد عامر
محمد ياسر عبدالخالق الجندي
منه هللا
كادي احمد محمد عبد العزيز عدس
ريتاج أحمد نورالدين محمد النجار
دره
محمد احمد حمدي حجاج
يوسف محمد فتحي فرج هللا شديد
ابراهيم هاني صالح الخولي
مالك عبد الحميد احمد فتح الباب
عمر خالد توفيق عبد العزيز هدهود
زينة
آدم وليد طه الدميري
زياد محمد مجدى محمد نور الدين
عاليا السيد لطفي علي
جاسر ابراهيم يسري ابراهيم ماضي
عمر هاني أحمد زكي سليمان الكشكي
اسيا
ملك محمد حامد محمود عامر
مريم اسامه فؤاد محمد عبد المنعم
أسامه محمد أسامه عثمان
نور الدين ياسر محمد محمد احمد

اشرف فتحي محمد علي خاطر
مصطفي جمال امين غنيم
بسمله عماد هانى مرسى عرفه
تامر فتحى غانم ابراهيم
ريهام صباحى ابراهيم عمر
محمد عبد الرؤف عبد الحميد الجندي
ريهام محمد كمال أحمد
ريهام محمد كمال أحمد
أشرف عبد هللا محمود الشافعى
أشرف عبدالعزيز على الشرابي
محمد على على خلف هللا
عبد المجيد عبد العظيم احمد محمد سالم
وليد زاهر احمد ابو عامر
ايمن عبدالرشيد احمد محمد
طارق عبدالعزيز ابراهيم عمارة
محمود محمود أحمد دياب
إسالم صالح الدين عبد الصمد شلبى
عبدالرحمن محمد احمد الميهي
احمد محمد اسماعيل محمد
احمد محمد اسماعيل محمد
محمد عامر محمد رشاد
ياسر عبدالخالق احمد الجندي
عادل عبدالعزيز محمود الظريف
احمد محمد عبد العزيز عدس
أحمد نورالدين محمد النجار
حسام صبرى محمد موسى النجار
احمد حمدي محمد فتحي حجاج
محمد فتحي فرج هللا شديد
هاني صالح عبدالعظيم الخولي
عبد الحميد احمد عبدالحميد فتح الباب
خالد توفيق عبد العزيز هدهود
احمد حمدي جمال بدر
وليد طه محمد الدميري
محمد مجدى محمد نور الدين
السيد لطفي علي مصطفي
ابراهيم يسري ابراهيم ماضي
آيه محمد جابر الخياط
محمدجميل محمد عمر
محمد حامد محمود عامر
اسامه فؤاد محمد عبد المنعم
محمد أسامه علي عثمان
ياسر محمد محمد احمد

سلمى محمد عامر طه
رهف يوسف صبري الحالج
رؤى احمد محمد القصراوي عبد المقصود ابو العنين
عمر
مومن محمد سعيد جلهوم
عمر
محمد مدحت زكي نصير
ياسين مصطفي محمد المشد
اياد أحمد يوسف الشامى
فريدة اسماعيل ابوالفتح عبدالقادر
محمود
ادم محمد حسن البعالوي
جومانه عمرو محمد سمير فوده
محمد
يحيى
سلمى أحمد على كامل
ريم طارق حسين يوسف
نور
مريم
هارون احمد محمد محمد شعيب
هاجر
اياد محمد عبد التواب جادهللا
رودينا محمد السيد محمد راشد
الرا محمد محمود الغباشي
ماريا بوال عادل عبدالملك
مريم عادل محمد عمارة
عبد الرحمن طارق عبد الرحمن الشاذلى
سادن فاخر رأفت سالمة
أسماء محمد السيد مصطفى تركى
يوسف محمد أمين علي عطوي
محمد
انس
زكي السيد مكاوي زكي
اسحاق مرقص سامي يونان
جوري ابراهيم صالح ابراهيم موسى
ادم محمد عبد المولى ابوريه
اياد محمد عبد المولى ابوريه
ياسين محمود مصطفى رزق
عبدالرحمن السيد أحمد عبدالعزيز عودة
أنطونيوس
اسر احمد محمد اسماعيل عرفة
علي اسالم عامر الكيالني

بسمه فوزى عبدالستار زناتى
يوسف صبري يوسف الحالج
احمد محمد القصراوي عبد المقصود ابو العنين
محروس عبد الرؤف محروس ابراهيم
محمد سعيد محمد جلهوم
على سعد الدين السيد ندا
مدحت زكي عبد الحفيظ نصير
مصطفي محمد محمد علي المشد
أحمد يوسف سعيد الشامى
اسماعيل أبوالفتح عبد القادر البديوى
ناصر السيد عبدالحميد عبيدة
محمد حسن علي البعالوي
عمرو محمد سمير فوده
مصطفى محمد فخر الدين محمد االحمدي النعماني
طاهر سعيد عبد الكريم عبد الرحمن
أحمد على كامل موسى
طارق حسين يوسف يوسف
تامر عبد الحميد موسى حسين
حسام عادل محمد الحسيني
احمد محمد محمد محمد شعيب
عمرو حمدي احمد الشافعي
محمد عبد التواب احمد جادهللا
محمد السيد محمد راشد
محمد محمود احمد الغباشي
بوال عادل عبدالملك رياض
عادل محمد عبد المنعم عمارة
طارق عبد الرحمن الشاذلى منصور
فاخر رأفت نبوي سالمة
مححمد السيد مصطفى تركى
محمد أمين علي عطوي
احمد محمد احمد جلهوم
احمد محمد احمد جلهوم
السيد مكاوي زكي عواد
مرقص سامي يونان عازر
همت مصطفى محمد موسى
محمد عبد المولى نبوى السيد
اياد محمد عبد المولى ابوريه
محمود مصطفى محمد رزق
السيد أحمد عبدالعزيز عودة
ابراهيم اسحق ابراهيم اسحق
أحمد محمد اسماعيل عرفة
اسالم عامر احمد الكيالني

فاطمه محمود ابو طالب عبدالعزيز عيسى
دارين
روفانا ثروت علوي محمد مليجي العبد
سجى أحمد جالل محمود
الرا محمد على محروس حموده
إبراهيم محمد إبراهيم نصار
محمد حمادة محمد رأفت محمد غريب البسيونى
أحمد
مالك محمد مصطفى متولي حسن
زياد احمد عبد الرحمن محمد
سلمي محمد عبدالفتاح شتات
محمد عبدالهادي السيد رمزي نجيب الضرغامي
آسر أمير فاروق الجزار
يمنى محمد السيد عبد الحميد حجازى
حمدي سامي عبدالحميد منجد حسن المنوفي
روزانا محمد ذكي ابراهيم ابو النجا
جنا وائل سامى ابو شنب
مالك
عمر احمد رضوان رمضان
ساره ياسين محمود عواض
ساره ياسين محمود عواض
مازن احمد محمد سعيد
أنجيلينا صبرى سامى جرجس
جنى أحمد ربيع
محمد عبد الواحد ممدوح العشماوى
عمر احمد رفعت محمد
عبد الرحمن خالد إبراهيم عبد الستار
رودينا عمرو يسري يونس
عادل محمد عادل شمس
أحمد وائل أحمد دياب
ديمه محمد عاشور الشهدى
مريم والء سمير معاذ
حور هشام محمد زهران
على ايمن رمزى عيسى
سعيد أحمد سعيد محمد أحمد
محمود محمد احمد بكير
نجيب أحمد محمد نجيب محمد صادق المشد
عمر ياسر محمد عمر
جني ولء محمود نصر
ادم احمد فوزي عباس فاضل
سلمي عبدالمحسن صالح مصطفي
اياد عبدالمحسن صالح مصطفي

محممود ابو طالب عبدالعزيز عيسى
مصطفى عبد الستار احمد جلهوم
ثروت علوي محمد مليجي العبد
أحمد جالل محمود منصور
محمد على محروس حموده
محمد إبراهيم أحمد نصار
حمادة محمد رأفت محمد غريب البسيونى
حمدى عبد العزيز مغاورى ابراهيم
محمد مصطفي متولي حسن
احمد عبد الرحمن محمد حسين
محمد عبد الفتاح محمد شتات
عبدالهادي السيد رمزي نجيب الضرغامي
أميرة عاطف حامد نصار
محمد السيد عبد الحميد حجازى
اميره محمود محمد علي
عال محمود عبدالمغني اللحلح
وائل سامى ابراهيم ابو شنب
محمد محمد علي سعد
احمد رضوان محمود رمضان
ياسين محمود التهامي عواض
ياسين محمود التهامي عواض
احمد محمد سعيد ملوخيه
صبرى سامى جرجس واصف
جنى أحمد ربيع فرج
عبدالواحد ممدوح عبد الواحد العشماوى
احمد رفعت محمد حموده
خالد إبراهيم عبد الستار غراب
عمرو يسري يونس طعيمه
محمد عادل محمد شمس
وائل أحمد عبد الرؤف دياب
ديمه محمد عاشور الشهدى
والء سمير عبد القوي معاذ
هشام محمد محمد زهران
ايمن رمزى السيد عبد العال
أحمد سعيد محمد أحمد
محمد احمد حسن بكير
أحمد محمد نجيب محمد
ياسرمحمد عمر علي
والء محمود محمود نصر
احمد فوزي عباس فاضل
عبدالمحسن صالح مصطفي نبوي
عبدالمحسن صالح مصطفي نبوي

ياسمين مصطفي ابراهيم بدر
ياسين مصطفي ابراهيم بدر
نانسي خالد عادل القرط
هنا
جولي جون فؤاد منصور عوض هللا
ابرام جون فؤاد منصور عوض هللا
روجين وليد عبد الحي ابراهيم
ادم محمد محمد سمير خليفة
يوسف
سارة احمد عبد هللا ابراهيم السيد عيطه
خديجة احمد مرزوق كشك
زينه عالء وجيه زكى محمد
مروان محمد إبراهيم عفصه
فريدة سامج صالح عبد القوى خود
ريتال
عبد هللا هيثم محمود المليجي
الرا محمد صالح الدين أبوذكري
أدم تامر محمد حسن
معاذ ابراهيم اسامه عبد هللا
محمود طارق محمود شريف
لينا محمد احمد محمد
محمد حمدي حامد الشباسي
بيري احمد محمد راضي
ثراء سامى عبد المعتمد يوسف عبد هللا
مريم محمود عبد العزيز عبد المنصف ندا
تسنيم
آدم محمد حمدي ريه
فاطمه ابراهيم ابراهيم محمد ابوشوشه
أدم نبيل السيد احمد القال
أحمد اشرف احمد عبد المقصود حبلص
كرستي ريمون تادرس جرجس
هنا
لوجين رامي محمد علي
بيسان
عمر أحمد ربيع عمارة
عمر أيمن كمال النحاس
سلمي سامي محمد فرج خليل
روفان
معز محمود السيد ابراهيم شحاته
هنا أحمد رجب ندا
يوسف
مالك محمد رفعت محمد رشاد محمود

مصطفي ابراهيم عبد القادر بدر
مصطفي ابراهيم عبد القادر بدر
بسمه محمد شفيق حنوت
عمرو سليمان السيد سليمان
جون فؤاد منصور عوض هللا
جون فؤاد منصور عوض هللا
وليد عبدالحي ابراهيم السيد
محمد محمد سمير عبدالمنعم خليفة
أحمد محمد عزت عميرة العبساوى
احمد عبد هللا ابراهيم السيد عيطه
أحمد مرزوق سالمة كشك
عالء وجيه زكى محمد
محمد إبراهيم عبدالحميد عفصه
سامح صالح عبد القوى خود
خالد إبراهيم الدسوقي ابراهيم
هيثم محمود عبد الحميد المليجي
محمد صالح الدين محمد أبوذكري
تامر محمد حسن عبد العال
ابراهيم اسامه عبد هللا مصطفي
طارق محمود عبدة شريف
محمد احمد محمد على
حمدي حامد محمد الشباسي
احمد محمد عطية راضي
سامى عبد المعتمد يوسف عبد هللا
محمود عبد العزيز عبد المنصف ندا
احمد محمد برعى على
محمد حمدي عبد العزيز ريه
ابراهيم ابراهيم محمد ابوشوشه
أدم نبيل السيد احمد
اشرف احمد عبد المقصود حبلص
مريم فؤاد ميشيل جورجي
أحمد محمد عبد المجيد عمارة
رامي محمد علي علي
إبراهيم عبد السالم عبد السالم الهباب
أحمد ربيع عبد المجيد عمارة
أيمن كمال محمود عبدالواحد
سامي محمد محمد فرج خليل
محمد امين محمود الزوبري
محمود السيد ابراهيم شحاته
أحمد رجب عبدالرحمن ندا
محمود علوي السيد محمد عبيد
محمد رفعت محمد رشاد محمود

جنى أحمد فكرى البيومى
أدهم محمد وجدى عبد المنعم شاهين
عبد هللا ياسر محمد محمد حسن
إياد محمد وجيه الحوفي
بولس مينا عاطف رزق
ادهم
عبد الرحمن
فيروز سامح عبدالمولي شرف
أروى صبحي رمضان فرج
دياال عمرو رشدى سالم
مانويل مينا ناجى مجدى كيرلس
لينا محمد سعيد دبا
حال حمد مصطفى عبدالحميد حمد
حال حمد مصطفى عبدالحميد حمد
مصطفى حمد مصطفى عبدالحميد حمد
محمد احمد محمد الشرنوبي
محمود احمد محمد عبد الواحد
عمر محمد عبدالمحسن سعد سعفان
زياد جمال عبد الحميد محمد البيومى
ضى رامى رضا نايل

أحمد فكرى البيومى أحمد
محمد وجدى عبد المنعم شاهين
ياسر محمد محمد حسن
محمد وجيه أحمد الحوفي
مينا عاطف رزق بسخرون
محمد صالح احمد شهاب
ابهاب احمد احمد ابوزبد بدر
سامح عبدالمولي عبدالواحد شرف
صبحي رمضان فرج سعد
عمرو رشدى محمد سالم
مينا ناجى مجدى كيرلس دانيال
محمد سعيد خليفة دبا
حمد مصطفى عبد الحميد حمد
حمد مصطفى عبد الحميد حمد
حمد مصطفى عبد الحميد حمد
احمد محمد ابراهيم الشرنوبي
احمد محمد عبد الواحد ابو المجد
محمد عبدالمحسن سعد سعفان
جمال عبد الحميد محمد البيومى
رامى رضا محمد نايل

