
بالشروق 2 اليابانية المصرية المدرسة
الطفل والد الطفل اسم

علي السيد علي مصطفىعلي السيد علي مصطفى عمرو

احمد محمد شوقي محمدمحمد شوقي محمد جودي

 يحيى محمد كمال يحيى احمدمحمد كمال يحيى احمد جنى

القلعي مصطفى ادهم الدين عليالقلعي مصطفى ادهم الدين علي ياسين

سالم المنعم عبد فهمي محمد حاتمالمنعم عبد فهمي محمد حاتم خديجة

 الحي عبد رشاد محمد ماجدهنا

سليمان محمد ابراهيم هشاممايا

محمد راشد عطية سامىزياد

حسن متبولى جوده محمودجنى

سلطان ابراهيم احمد محمدسلطان ابراهيم احمد محمد أبى

 محمد أحمد نصير محمدمحمد نصيرأحمد محمد فيروز

ناصف العليم عبد علي شيماء الرحمن عبد عشماوي وائل مالك

السيد ابواليزيد محمد احمدابواليزيد محمد احمد يزيد

سيد محمد سيد ايمنمحمد سيد ايمن مالك

حسن هالل الناصر عبد إسالمحسن هالل الناصر عبد إسالم سيال

بدوى محمود الدين صالح محمدبدوى محمود الدين صالح محمد ليلى

 محمد عثمان أحمد عبدالعزيز محمود عثمان أحمد عبدالعزيز محمود احمد

عبدالسالم محمد محمد بهاءمحمد محمد بهاء بيبرس

الخشاب الوهاب عبد ماهر علي ديناالخشاب الوهاب عبد سامي محمد أيمن يامن

مصطفى شفيق محمد ايمنمحمد

مصطفى شفيق محمد ايمنشفيق محمد ايمن كلمه

محسن إمام صبحى هانىمحسن إمام صبحى هانى ساندى

رجب أحمد محمد يمنيرجب أحمد محمد يمني

حليمه بدوى ناصف بدوىحليمه ناصف بدوى احمد

عبدالحليم سالمة عبدالوهاب محمدالحليم عبد سالمة عبدالوهاب محمد حور

سحيم محمد عبدالفتاح مصطفيسحيم محمد عبدالفتاح مصطفي حال

سحيم محمد عبدالفتاح مصطفيسحيم محمد عبدالفتاح مصطفي ديما

 الحي عبد رشاد محمد ماجد حمزه

ذكري ابو الدين شرف عصام كريمالدين شرف عصام كريم نيللي

محمد ذكى زكريا أحمدذكى زكريا أحمد سجى

سليمان محمد ابراهيم هشاممرام

اسكاروس ميساك ايوب اشرفميساك ايوب اشرف مينا

الخولى ابراهيم السيد باسمابراهيم السيد باسم ملك

الحميد عبد محمد الحميد عبد مروةابراهيم الفتاح عبد ابراهيم عمار

العراقي خليل هللا عبد محمد العراقي خليل هللا عبد محمد محمد

ياسين محمد ياسين حاتممحمد ياسين حاتم إياد

حسن عبدالغنى ادريس ياسرادريس ياسر سما

حشيش أبو متولى السيد محمد السيدحشيش أبو السيد محمد السيد يوسف



المغربي فتحي مصطفي هيثمالمغربي فتحي مصطفي هيثم مصطفي

سعود محمد العزيز عبد محمد العزيز عبدسعود محمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز صفا

 المعبود عبد سيد يونس وفائي المعبود عبد سيد يونس وفائي مصطفي

احمد امام حامد محمدالطيار احمد امام حامد محمد اياد

 احمد احمد البدوى السيد ابراهيم احمد البدوى السيد ابراهيم نور

مندور موسى محمد عبدالبديع محمدفارس 

اسماعيل محمد محمد وجيه احمدمحمد محمد وجيه احمد كرمة

فرج محمد محمد لطفي سعيد محمد أماني العزيز عبد محمد ممدوح محمد ماهينور

عمر محمد عمر عادلعمر محمد عمر عادل أدهم

كركور محمد محمد طهكركور محمد محمد طه عبدالرحمن

السحراوى احمد البدوى السيد احمداحمد البدوى السيد احمد ريناد

سيد الحميد عبد سيد احمدالحميد عبد سيد احمد حبيبه


