المدرسة المصرية اليابانية بفيصل
اسم الطفل
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محمد
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لمار
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روان
أنس
محمد ايهاب محمد الشافعي جادو
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عمر عبده أحمد عبدالخالق
احمد
ريتال محمود محمود محمد
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عمر
منه
عبدالبارى حسام عبدالبارى عبدالمحسن
جوري سيد طه علي
ليان عمر عبدالوهاب علي الزرد
كادى
حمزه أمير محمد إسماعيل محمد
عمر على حسن حفنى
مالك محمد إبراهيم حسين
عمر تامر ابو بكر حسن محمد
فريده
ملك محمود فتحي محمد احمد
فرح احمد يوسف احمد
محمود احمد فوزى احمد محمد
فريده أمين هنداوى أمين
منه هللا عصام أحمد محمد سبتان

والد الطفل
حسام محمد أبو المعاطي مرسي
إيهاب حسن محمد على
محمد أمين محمد فراج
أحمد غريب حسين حامد
احمد السيد محمد احمد
محمد مصطفى محمد حسن
محمد غريب إبراهيم حامد
ماهر عزت ابو جامع حسين
ماهر عزت ابو جامع حسين
هيثم ابراهيم فتح هللا عفيفي
ايهاب محمد الشافعي جادو
احمد عبد المنعم عبد العزيز بيومي
محمد عاطف محمد نصر
عبده أحمد عبدالخالق محمد
محمد احمد محمود جودة
ريتال محمود محمود محمد
أحمد محمد على عبدالرحمن
طارق احمد حسن احمد
رامى محمد محمد فرج
مجدي محمد السيد محمد موسي
محمد عالء عبدالعزيز عبدالرحمن
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باسم أحمد الشيخ عبدالرحمن حسين
حسام عبدالبارى عبدالمحسن عبدالبارى
سيد طه علي احمد
عمر عبدالوهاب علي محمود الزرد
محمود محمد محمود محمد
أمير محمد إسماعيل محمد
عمر على حسن حفنى على
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عمر تامر ابو بكر حسن
محمد عبد الحميد عبد الحميد محمود غلوش
محمود فتحي محمد احمد
احمد يوسف احمد محمد
احمد فوزى احمد محمد
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عصام أحمد محمد سبتان

كريم رامي عبد الحميد هالل بدر
مصطفي محمود حافظ صالح
مريم احمد صالح الدين محمد عبد الحق
مليكه احمد ابراهيم على حسن
ميرا احمد ابراهيم على حسن
سليم
ليا محمد عبدالحميد وصال

رامي عبد الحميد هالل بدر
محمود حافظ صالح محمد
احمد صالح الدين محمد عبد الحق عبد الكريم
احمد ابراهيم على حسن
احمد ابراهيم على حسن
اسالم السيد محمد ابراهيم
محمد عبدالحميد وصال إبراهيم

