المصرية اليابانية بالغردقة ( )2محافظة البحر االحمر
اسم الطفل
جيدا ابراهيم عبدالحميد ابراهيم
مروان عالء محمد عصران
محمود محمد بشاير عباس
اياد محمد محفوظ محمود
نور رمضان عبدالعال احمد احمد
عمرو
ميرا عماد فرج شفيق
مالك احمد محمد سيد
جنى محمد عثمان احمد
رضوى احمد حسن على
ريماس عمر السيد ابوهالل
مروان يحيى سعيد فرج
حمزه
مصطفى محمد خلف فرج
طاهر محمد حسن محمد سعيد
توماس جرجس انور
كريم محمد طه محمد على
ضحى محمود صالح احمد
رانسى
عبد الرحمن احمد جاد الرب محمود
رودينا إبراهيم عبد الجواد إبراهيم
رودينا اسامه عبد الغنى قطب سيد
سجى محمد محمد قاسم
فاطمة عنتر سعد عبد العال
عمر عنتر سعد عبد العال
احمد محمود سالم جاد الرب محمد
أندرو
فريدة حسن رمضان خلف هللا
ريان وليد عبدالسالم هاشم
حمزه احمد رشاد بشاري

اسم الوالد
ابراهيم عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد
عالء محمد عصران محمد
محمود محمد بشاير عباس
محمد محفوظ محمود احمد
رمضان عبدالعال احمد احمد
شعبان رجب صابر ابو العال
عماد فرج شفيق مرجان
فاتن عبد الرحيم عبد الفراج حسين
محمد عثمان أحمد محمد
احمد حسن على محمود
عمرالسيد احمد ابوهالل
يحيى سعيد فرج السباعى
عمرو كمال عبد الرحمن محمد
محمد خلف فرج فتح الباب
محمد حسن محمد سعيد
جرجس أنور اسطاس سيدهم
محمد طه محمد على
محمود صالح احمد حامد
سامى جمال كامل خليل
احمد جادالرب محمود محمد
إبراهيم عبد الجواد إبراهيم احمد
اسامه عبدالغنى قطب سيد
محمد محمد قاسم توفيق
محمد سعد عبد العال طايع
محمد سعد عبد العال طايع
محمود سالم جاد الرب محمد
أمجد فوزى عطاهللا رزق هللا
حسن رمضان خلف هللا االمير
وليد عبد السالم هاشم
احمد رشاد بشارى سليمان

ياسين وليد يوسف
مارتن
فريدة عمرو رأفت جمعه
ياسر اجمد سيد عبد المنعم مصطفى
عمر معتز حازم محمد
معاذ ايمن احمد رضا
أحمد محمد عثمان احمد
مينا هاني نبيل سيد
ملك رأفت غريب على الكيال
صهيب محمد محمود
عمر محمد هاشم محمد فوزي
يوسف محمود مسعد بدوى
لوجين محمود مسعد بدوى
نور هاني وديع شاكر صادق
رهف جمال عبدالعال فرغلى بخيت
مدثر تامر محمد محمود سعد
جودى محمد حسن محمد سعيد
مروان محمد زين عبد الفتاح
صموئيل عمادفوكيه بشرى
يوسف حامد يوسف حامد
يوسف حامد يوسف حامد
لوسين احمد مختار احمد ابراهيم
إبراهيم محمود إبراهيم محمد عبده
محمد ابراهيم عبدالحميد ابراهيم
كاراس مدحت كميل ونس
تاليا مصطفي محمد البدري محمود
انس
حمزه محمد السيد سند
بارثينيا
هبه وجيه محمد
إبراهيم محروس إبراهيم حمدهللا
جلورياعمادفوكيه بشرى
دانيال
كاراس مينا سني وردى
اليسا كمال حسين زكي حسن
اينسا كمال حسين زكي حسن
مونيكا مراد نصيف اديب
كريم أحمد أشرف ابراهيم

وليد يوسف سيد
مدحت فوزى صادق تادرس
عمرو رأفت جمعه
أحمد سيد عبد المنعم مصطفى
فهد فوزى بدوى محمد
ايمن احمد رضا ابراهيم شاهين
محمد عثمان احمد محمد
هاني نبيل سيد صالح
رأفت غريب على الكيال
محمد محمود حسين حمودة
محمد هاشم محمد فوزي
محمود مسعد بدوى العاصى
محمود مسعد بدوى العاصى
هاني وديع شاكر صادق
جمال عبدالعال فرغلى بخيت
تامر محمد محمود سعد
محمد حسن محمد سعيد
إيمان السيد فوري ابراهيم
عمادفوكيه بشرى كامل
حامد يوسف حامد يوسف
حامد يوسف حامد يوسف
احمد مختار احمد ابراهيم
محمود إبراهيم محمد عبده
ابراهيم عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد
مدحت كميل ونس توما
مصطفي محمد البدري محمود عبدالعال
على محمد اسماعيل سعيد
محمد السيد سند شحاته
بارثينيا امونيوس عاطف عدلي
وجيه محمد بيومى عبدالغنى
محروس إبراهيم حمدهللا عبدالرحيم
عمادفوكيه بشرى كامل
يوساب فايز شيهات مجلى
مينا سنى وردى بشير
كمال حسين زكي حسن
كمال حسين زكي حسن
مراد نصيف اديب ابراهيم
احمد أشرف ابراهيم فرغل

رغد محمد فكري عبد الغني
صبا احمد شعبان قنديل بشير
زياد طارق محمد سيد
اندرو نشأت فاروق سدراك
محمد
عاصم محمد سيد محمد
حال حسن محمد نجيب عبد المحسن حسين
يارا محمد السعيد علي
رؤى محمد كمال الدين عبدالمعطى
االء محمود راغب احمد
مالك
ايتن وائل مصطفى محمد مرسي
هنا وليد صالح حموده
أحمد محمد رضا عبد الوهاب
سيلينا ايهاب شاكر عزيز
حسن علي كامل محمود
كارما كريم
رغد احمد سيد مدين
رودينا خالد نادي الصغير
مصطفى احمد مصطفى اسماعيل
يوسف احمد عبدالفتاح محمد
محمد
مارتن وجدى لويز سالمه
بتول مراد احمد محمد ابو زيد
حسن بدران حسن احمد
احمد السيد عبدالعاطى
مارين
ياسين محمد خلف دمرانى
لوسندا هدرا فخورى صليب
منة هللا عالء عبد المجيد عبد المجيد محمد
برنادين ميالد سمير دانيال
يسطس بيشوى فكتور لمعى صليب
ايات عمر عبد الحكيم عبد الفضيل حافظ
احمد عمر سعد حسين
هنا مصطفى عبدهللا محمد

محمد فكري عبد الغني عبد النور
صبا احمد شعبان قنديل بشير
طارق محمد سيد محمد
نشأت فاروق سدراك عطاهلل
شريف عبدالسميع أحمد يوسف
محمد سيد محمد مبارك
حسن محمد نجيب عبد المحسن حسين
يارا محمد السعيد علي
محمد كمال الدين عبد المعطي
محمود راغب احمد عبد اللطيف
محمد احمد عبد العزيز حسن
وائل مصطفى محمد مرسي
غادة سعيد عبد الفتاح علي وهبه
محمد رضا عبد الوهاب إسماعيل
ايهاب شاكر عزيز بخيت
علي كامل محمود محمد
كريم اسماعيل فهمي محمود
احمد سيد مدين محمد
خالد نادي الصغير احمد
احمد مصطفى اسماعيل زمزمى
مها ناجح محمد احمد
أشرف فتحي رضوان عثمان
وجدى لويز سالمة بشاره
بتول مراد احمد محمد ابو زيد
بدران حسن احمد محمد
السيد عبدالعاطى عصمان على
مقار لبيب حنا منقريوس
محمد خلف دمرانى احمد
هدرا فخورى صليب مرقص
عالء عبد المجيد عبد المجيد محمد
ميالد ىسمير دانيال
بيشوى فكتور لمعى صليب
عمر عبد الحكيم عبد الفضيل حافظ
عمر سعد حسين محمد
مصطفى عبدهللا محمد ابراهيم

