
اليابانية المصرية شوقي محمد رفعت يحي كريم الشهيد المدرسة
الطفل والد الطفل اسم

 جرجس بقطر جرجس مينا  بقطر جرجس مينا توماس

الصيرفي علي السيد وليدمريم

 مطاوع على السعداوي عبير العباسى على محمد مريم

بدر أحمد رأفت أحمدبدر أحمد رأفت أحمد رافت

اسماعيل عبدالفتاح حلمى ايهاباسماعيل حلمى ايهاب عمرو

زيان احمد محمد علىيوسف

عبداللطيف عبدالغفار عبدهللا أحمدعبداللطيف عبدالغفار عبدهللا أحمد حمزة

 سليمان السميع عبد الرحمن عبد عالءالسميع عبد الرحمن عبد عالء الرحمن عبد

عمرو يحيي حسن يحييعمرو حسن يحيي احمد

 ضيف الدين محى عبدالرحمن ابراهيمضيف الدين محى عبدالرحمن ابراهيم ريناد

الصواف مصطفى السيد حامدبيرلى

إمام محمد حيدر حافظ نانسىليلة أبو الهادى محمد مصطفى أحمد أنس

حسين عبدالقادر محمود محمدحسين عبدالقادر محمود محمد أسيل

 األجهورى رمضان إسماعيل ياسر األجهورى رمضان  إسماعيل ياسر إسماعيل

البدرى معروف محمد عادلالبدرى معروف محمد عادل ايسل

أفندي الفتاح عبد جالل محمودايه

 قميحة الشافي عبد صالح هند جمعة الحميد عبد احمد محمود جودى

 عبدالعزيز مرسى جمعه مرسى عبدالعزيز مرسى جمعه مرسى رؤى

السباعي محمد محمد هشامالسباعي محمد هشام سلمى

شامه هللا فضل ابراهيم عبدهللاهللا فضل ابراهيم هللا عبد ماجد

الجندى احمد احمد احمدالجندى احمد احمد ادم

علي حسن حسن رامزعلي حسن حسن رامز حسن

عمران احمد بكر السيدعمران احمد بكر السيد نوران

ابوهرجة عبدالحميد الحسيني محمد باللابوهرجة الحميد عبد الحسيني محمد بالل كريم

عبدالرازق أحمد الفتاح عبد أحمدالرازق عبد عبدالفتاح احمد عبدالفتاح

عبدالدايم على محمود محمدعبدالدايم على محمود محمد يوسف

سليم يوسف حمدي محمدخالد

عويس محمد صالح محمدعويس صالح محمد مالك

المسيري السيد زكريا محمد سيف

خليل القادر عبد مصطفى محمد خليل القادر عبد مصطفى محمد مصطفى

شريف امام إهاب حمادهشريف امام اهاب حماده نورين

المزين بكر مجدي محمدسعيد

حنيفة ابراهيم السيد ابراهيم حنيفة ابراهيم السيد ابراهيم مريم

محمد على الزغبى محمد المنسىمحمد على الزغبى محمد المنسى محمود

 محمد على الزغبى محمد المنسى محمد على الزغبى محمد المنسى ريتاج

بدر محمد فوزي محمدتاليا

 محمد أحمد الشحات أحمد محمد أحمد الشحات أحمد كرما

احمد الحاج مصطفي عبدالحميد محمدسجي



 الوزان فتوح محمدى رانيا السالم عبد هانى فريدة

العقباوي السعيد محمد خالدالعقباوي السعيد محمد خالد أسمى

يونس سعد محمد محمدخالد يونس سعد محمد محمد أسر

شامه هللا فضل إبراهيم محمدشامه هللا فضل إبراهيم محمد زياد

عبدربه محمد محمود أيمنمحمود

اللطيف عبد ابراهيم جميل احمدابراهيم جميل احمد كرما

الدين محي عباس أحمد وليدالدين محي أحمد وليد أحمد

 بدر محمد الغني عبد أحمدبدر محمد الغني عبد احمد روفان

ابوالعطا جالل رمضان تميمابوالعطا جالل رمضان تميم

 على أحمد محمد وليدعلى أحمد محمد ليد آنا

جاد بدير محمد صبريمريم

السعود أبو اسماعيل زكريا محمدادم

 صيام ابراهيم طه ابراهيم صيام ابراهيم طه ابراهيم يوسف

الششتاوى محمد السيد الدين صالح أحمدالششتاوى السيد الدين صالح أحمد مروان

الششتاوى محمد السيد الدين صالح أحمدالششتاوى السيد الدين صالح أحمد محمد

احمد عطيه زكريا اشرفعطيه زكريا أشرف ابراهيم

ابوقمر محمد احمد شيرينقنصوه احمد كمال محمد ياسين

الحليم عبد سعد مسعد هبهخاطر محمد ابراهيم ياسر ياسين

سيداحمد شفيق ابوبكر اسماءايسل

 هللا عبد محمد السيد السيد محمدهللا عبد السيد محمد ياسين

ريحان محمد التهامي محمدريحان التهامي محمد لينا

الخولى المحمدى الفتاح عبد محمود يس الخولى المحمدى الفتاح عبد محمود يس

 النعناعي الحي عبد علي محمد النعناعي على محمد على

رجب احمد عبدالمجيد منيررجب احمد عبدالمجيد منير فارس

الحلو رمضان حسن السيدالحلو حسن السيد مصطفى

الديب الششتاوي سمير أحمدالديب سمير أحمد لينا

دشيش ابو ابراهيم مصطفى وليدمصطفى

 الغنى عبد السيد محمد احمد الغنى عبد السيد محمد احمد ادم

يوسف محمد عزت مازنمحمد عزت مازن فريده

الطنطاوى احمد محمد عمروالطنطاوى محمد عمرو يوسف

محمود على السيد عالءمحمود السيد عالء احمد

الشاعر احمد سيد سامح الشاعر احمد سيد سامح ذياد

المصرى الفتوح ابو ناصف ممدوحاحمد

سلطان الموجود عبد سيد اشرفسلطان  سيد اشرف الملك عبد

احمد مصطفى نزيه امير مصطفى نزيه امير عمر

عوض شفيق بديع ميناعوض شفيق بديع مينا يوساب

الحفناوي المجيد عبد حسن محمد الحفناوي المجيد عبد حسن محمد يوسف

شحاتة علي احمد عبيرالسميع عبد مسعد اشرف رغد

يوسف مشرقى يوسف بيتر مشرقى يوسف بيتر بيالر

الطباخة عيد مصطفى عالءالطباخة مصطفى عالء مازن

محروس علوان ابراهيم كرمعلوان ابراهيم كرم روجان

 فوده العليم عبد أحمد إبراهيم فوده العليم عبد أحمد  إبراهيم أدم


