المصرية اليابانية بالغردقة ()1
اسم الطفل
ادهم عماد عبد الحميد صايمان احمد
مارفل مرزق عبد الشهيد روفائيل قط
محمد حامد فاروق محمد
ابوبكر
آدم محمد فوزى محمد
كارلوس هاني ثروت امين
نيروز محمد عطاهلل بدير احمد
مالك حسين فكرى حسين
مرام يوسف عبد المنعم جاد الكريم حسين
حازم
جويس فايز جرجس عدلى
جونير
ديما حماده عبد السالم حماده حسن
مرام احمد صافى حسن
مروان شحاته عبدالحميد احمد
كارين خلف كمال فهيم
جونير
جنى مصطفى رمضان عبد الرحيم عثمان
عمر ابو الحسن حسين علي
بافلي رامي رافت يوسف
انجود محمد محمود عطية غنيم
شنوده
كارلوس جورج نظيم حكيم بولس
رودينا مصطفى محمد محمد رشدى
ماروسكا رومانى كامل امين
فريدة
بافلى جورج سعد قرياقوس
حياة محمد احمد ابراهيم
جون بيتر سامى نصيف سليمان
مراد احمد مراد رجب الدرف
لينة
جودى هانى النجار حسانى
لمار عز العرب محمد قاسم
فريده
ياسين حمدى النجار حسانى
فريده ايهاب المحمدى عليوه على
كنزي محمد محمد البطل

والد الطفل
عماد عبد الحميد سليمان احمد
مرزق عبد الشهيد روفائيل قط
حامد فاروق محمد ابراهيم
يوسف حسن سليمان ربيع
محمد فوزى محمد عبد الموجود
هاني ثروت امين شنوده
محمد عطا هللا بدير احمد
حسين فكرى حسين الطيب
يوسف عبد المنعم جاد الكريم حسين
حمدى محمود طه محمود
فايز جرجس عدلى جرجس
سامر نبيل محروس ابراهيم
حماده عبد السالم حماده حسن
كرم احمد عبدالحميد محمد
مروان شحاته عبدالحميد احمد
خلف كمال فهيم ابراهيم
أيمن وديع فهمى برسوم
جنى مصطفى رمضان عبد الرحيم عثمان
ابو الحسن حسين علي محمد
رامي رافت يوسف واصف
محمد محمود عطية غنيم
عياد فتحى ذكرى عبد المالك
جورج نظيم حكيم بولس
مصطفى محمد محمد رشدى احمد
رومانى كامل امين يسى
أسامة محمد أنس مرسى إبراهيم
جورج سعد فهمى قرياقوس
محمد أحمد ابراهيم ديركي
بيتر سامى نصيف سليمان
احمد مراد رجب الدرف
أيمن علي محمد علي
هانى النجار حسانى احمد
عزالعرب محمد مصطفى قاسم
فتحى عمر عطيه الداوى
حمدى النجار حسانى احمد
ايهاب المحمدى عليوه على
محمد محمد محمد البطل

ارسانى رومانى جرجس شاكر
فريدة اسالم على احمد زايد
يوسف محمد يوسف محمد فريد سكر
اكليسيا ابراهيم مجدى امين

رومانى جرجس شاكر سالمة
اسالم على احمد زايد
محمد يوسف محمد فريد سكر
ابراهيم مجدى امين ابراهيم

