المدرسة المصرية اليابانية بقويسنا
اسم الطفل
عبدالرحمن محمد سليمان احمد عفيفي
محمد احمد عزت محمود
مروان اسالم سمير عبدالستا
اياد عالء الدين محفوظ محمد
هدي
حور عمرو محمد علي مليجي
عمر وليد صبحي ناصف
عمر نادر حسن ابراهيم حبيش
يزن السيد حامد السيد محمد
رفيده
الرا محمد فوزي محمود عيسى
سجى ابراهيم محمد عكاشة سالم
رحمة أحمد محمدسامي عباس
إياد محمد الشحات حسن
ريماس
يزيد وليد زكريا شديد
عمر احمد كامل خضر
مالك احمد نبيل عبدالدايم
عمر احمد ابوسيف ابراهيم
ريتال هاني عبد هللا عبد النبي علي
جنى
فريدة أحمد سمير سليمان
رفيده كرم إبراهيم عبدالعظيم
ساره أحمد سيد أحمد عامر
ابراهيم محمد محمد الدسوقي ابو حنفي
ساره أحمد سيد أحمد عامر
نادين محمود عبد العاطى ابراهيم
أحمد نشأت السيد الدسوقي سلبه
عمر
ادم رضا مغازي سليمان يوسف العايدي
مريم حلمى احمد شكرى حلمى الدسوقى
سلمى احمد عبد البديع غريب اسماعيل
رقية حسن محمد حسن
كاراس مينا ابراهيم اسكندر ميخائيل
هيا يحيى زكريا معوض الصافورى
مريم احمد محمد على محمود الجندى
كريم وليد طلعت الهادى
عبد الملك كريم مجاهد محمد

والد الطفل
محمد سليمان أحمد عفيفي
احمد عزت محمود محمد
اسالم سمير عبدالستار ابوالعطا
عالء الدين محفوظ محمد سليمان
فريد عزت محمود محمد
حور عمرو محمد علي مليجي
وليد صبحي رجب ناصف
نادر حسن ابراهيم حبيش
السيد حامد السيد محمد
خالد محمد عبدالكريم الزتحرى
محمد فوزي محمود عيسى
ابراهيم محمد عكاشة سالم
أحمد محمدسامي عباس عبدهللا
محمد الشحات حسن السيد
زكرياعبدالفتاح خضرماضى
وليد زكريا شديد قنديل
احمد كامل خضر حسن
احمد نبيل عبدالدايم محمد
احمد ابوسيف ابراهيم بريك
هاني عبد هللا عبد النبي علي
السيد عبدالعزيز السيد عامر
أحمد سمير سليمان مصطفى
كرم إبراهيم عبدالعظيم محمد
أحمد سيد أحمد عامر سيد أحمد
محمد محمد الدسوقي ابو حنفي
أحمد سيد أحمد عامر سيد أحمد
محمود عبد العاطى ابراهيم السيد سالم
نشأت السيد الدسوقي سلبه
محمد سامى أنور السيد
رضا مغازي سليمان يوسف
حلمى احمد شكرى حلمى الدسوقى
احمد عبد البديع غريب اسماعيل
حسن محمد حسن محمد
مينا ابراهيم اسكندر ميخائيل
يحيى زكريا معوض الصافورى
احمد محمد على محمود الجندي
وليد طلعت الهادى عبدهللا
كريم مجاهد محمد مجاهد

رؤي
روفان محمد ابراهيم خليفة سويلم
محمد رأفت محمد عراقى محمد حسن
بارثينيا مينا طلعت اندراوس
يوسف احمد سعيد عباس عبدالخالق
هنا
يوسف طه ابراهيم هيكل
محمد
محمد باسم محمد محمدي
مريم أكمل رزق ابراهيم شرف الدين
عمر شريف عباس عبد الغني
روفان شريف محمد غازى
عمر ياسر محروس عزاز
على احمد على زين العابدين قوره
حبيبه محمد حسن السلكاوي
محمد احمد محمد جاد الشباسي
ريتال حسن السيد محمد السيد نوح
ندي هشام محمد فتحي نصار
سجده عمرو بسيونى سيدأحمد بدر
عبدالرحمن هانى السيد عبدالرحمن البنا
نوفير ناجى نسيم عبد المسيح
مراد هشام سيدأحمد قاسم
فارس هيثم طلعت محمد منتصر
ريتال اكرم جميل عبد الحميد
سما ثروت رزق احمد
حمزة مصطفى محسن عبدالحميد محمود
ملك
مؤمن محمود سامي عمران
الرا محمد عبد العظيم عبد الفتاح
كنزى
ابراهيم
محمود عبدالرحمن أحمد السيد

مصطفى محمود عبدالعظيم يحيي
محمد ابراهيم خليفة سويلم
رأفت محمد عراقى محمد حسن
مارى بطرس اندراوس روبيل
يوسف احمد سعيد عباس
معاذ سليمان سعد سليمان
طه ابراهيم طه الدسوقى هيكل
حامد بالل ابراهيم القليوبي
باسم محمد محمدي عبد العال
أكمل رزق ابراهيم شرف الدين
شريف عباس عبد الغني اسماعيل
شريف محمد غازى محمد
اميره محمد محمود سليمان
احمد على زين العابدين نصر قوره
محمد حسن عبد المعز السلكاوي
احمد محمد جاد الشباسي
حسن السيد محمد السيد نوح
ندي هشام محمد فتحي
عمرو بسيونى سيدأحمد بدر
هانى السيد عبدالرحمن عبدهللا
نوفير ناجى نسيم عبد المسيح
هشام سيدأحمد قاسم البهجى
هيثم طلعت محمد منتصر
اكرم جميل عبد الحميد شبل
ثروت رزق احمد عبده
مصطفى محسن عبد الحميد محمود
بدر سامى عبد العزيز أحمد
محمود سامي السيد عمران
محمد عبد العظيم عبد الفتاح عبد العال
عمرو عادل كمال خليفة
محمد ابراهيم السيد البدوى
عبدالرحمن أحمد السيد يوسف

