
الشرقية محافظة العاشر بمدينة (1) المدرسةالمصريةاليابانية

 الوالد اسم الطفل اسم

منصور يوسف محمد حاتميوسف محمد حاتم محمد

الجندي السيد عبدالخالق السيدالجندي عبدالخالق السيد عمر

علي عثمان سيد محمدسيد

شتيوي مصطفي سيداحمد مصطفيادهم

نوار محمد المطلب عبد أحمدنوار محمد المطلب عبد احمد ايه

نوار محمد المطلب عبد احمد نوار محمد المطلب عبد أحمد أكرم

حموده حسين حسين طارقإياد

البحيرى حماده شعبان احمدالرحمن عبد

سالمه محمد عبدالفتاح سعيداكرامى

القزاز محمد على السيد محمدالقزاز محمد على السيد محمد عمار

 سعيد تقوي بطرس وائل  سعيد تقوي بطرس وائل بيشوي

غنيم إبراهيم إسماعيل مصطفىرفيدة

اللطيف عبد مهدي هللا عبد فاروق اسامهاللطيف عبد مهدي هللا عبد فاروق اسامه

البابا محمد يسرى محمدالبابا يسرى محمد يسرى

احمد سيد عزت احمداحمد سيد عزت احمد محمد

محمد أحمد العزيز عبد نبيلأيسن

محمد أحمد العزيز عبد نبيل أحمد

هللا عبد زكي العظيم عبد حسام زكي العظيم عبد حسام محمد

القوشي عبدالعزيز محمد احمدمايا

أحمد ناجي عاطف السيدأحمد ناجي عاطف السيد أحمد

الرحمن عبد محمد صقر محمد أحمدالرحمن عبد محمد صقر محمد أحمد يوسف

محمد المنعم عبد محمد شريف آدم

سليمان الحسيني سليمان السيدسليمان الحسيني سليمان السيد مروان

على عبدالغنى صابر احمدعلى عبدالغنى صابر احمد محمد

رفاعي محمد محسن احمدرفاعي محمد محسن احمد ربا

جرجس المسيح عبد فهمي موريس جرجس المسيح عبد فهمي موريس انطونيوس

جوده عزالدين محمد حسن سميحجودة عزالدين محمد حسن سميح ايمان

عبدهللا عبدالرحيم محمد محمد عبدهللا عبدالرحيم محمد محمد

عالم حسن ماهر محمدعالم حسن ماهر محمد سلمى

 محمد صالح سليمان ريماسمحمد صالح سليمان ريماس

توفيق محمد احمد محمدمحمد احمد محمد رهف

ابراهيم جودة عمر محمدابراهيم جودة عمر محمد عمر

دميان يوسف جرجس رومانىدميان يوسف جرجس رومانى جوزيف



ايوب السيد جمال محمدايوب السيد جمال محمد سيفين

خاطر حسن احمد ياسمينخاطر حسن احمد ياسمين

الرحمن عبد عطيه فتحى حامدعطيه فتحى حامد ريم

الرحمن عبد عطيه فتحى حامدعطيه فتحى حامد ادم

مرسي منسي مرسي محمدمنسي مرسي محمد جنا

مرسي منسي مرسي رضامرسي منسي مرسي رضا معاذ

مجاور عبدالحميد سعيد محمدهللا منة 

الموجي المتولي حامد ايمنالموجي المتولي حامد ايمن محمد

عطيه نجيب عماد نورهانعطيه نجيب عماد نورهان

ابوالحاج السيد محمد عصامالسيد محمد عصام كريم

الشرقاوي محمد احمد احمدالشرقاوي احمد ايمن

 هالل محمد عبدهللا فكري هالل محمد عبدهللا فكري راما

الجندى كامل كمال ماجدستيفن

 مصطفى محمد عاطف السيد محمد عاطف السيد احمد

الحافظ عبد احمد محمد اسامةالحافظ عبد احمد محمد اسامة آية

ابراهيم على الحميد عبد محمدابراهيم على الحميد عبد محمد فرح

 محمد محمد اكرم كريمانحسين جمال حسين ادم

 احمد علوان المعطي عبد العزيز عبد احمد علوان المعطي عبد العزيز عبد عمر

على مصطفى محمد مصطفىعلى مصطفى محمد مصطفى يونس

محمد الفتاح عبد زكريا مؤمنالفتاح عبد زكريا مؤمن خديجه

محمد الفتاح عبد زكريا مؤمنالفتاح عبد زكريا مؤمن رقيه

مليجي شعبان رمضان عالء يارا 

المالح عيسى احمد محمد خالدالمالح عيسى احمد محمد خالد محمد

رشاد محمد الصاوى محمود احمد صهيب

على ابراهيم محمد وليد مراممرام

نصار عطوة عبدالجواد محمدنصار عطوة عبدالجواد محمد آدم

جباره عمر محمد ناصرجباره عمر محمد ناصر هللا منه

محمد عثمان محمود محمد عثمان محمود محمد يوسف

العراقى مصطفى ابراهيم محمدالعراقى مصطفى ابراهيم محمد يمنى

قبال احمد سيد حامد نزيه كريممحمود

 محمد أحمد محمد محمداحمد محمد محمد عمر

نبيش أمين عبدالسالم شريفأمين عبدالسالم شريف مريم

دمرداش محمود الحميد عبد حسنجني

محمد حسن محمد هانينور

سليم احمد عبدالسالم احمددره

قاشوم متولى السيد محمدقاشوم متولى السيد محمد محمد

السيد السعيد على احمدالسعيد على احمد محمد

 دسوقى محمد السيد محمد هشام دسوقى محمد السيد محمد هشام ملك

حسن  عبيد قنديل عبدهحسن عبيد قنديل عبده علياء

 سليمان محمد جميل محمد محمد جميل محمد كندة

احمد زيد ابو محفوظ محمودالرحمن عبد

ميخائيل جرجس مفيد عايد جرجس مفيد عايد ايالريا



ابراهيم محمد مختار كاملابراهيم محمد مختار كامل سمي

سعد شحاته ابراهيم ميرفتسعد زكى سمير بيشوى

 غبلاير بدروس بشرى امجد غبلاير بدروس بشرى امجد دميانة

 محمد   على الشافعى محمد على الشافعى محمد زياد

حسين محمد نبيل محمدمحمد نبيل محمد ريتاج

 محمد أحمد محمود محمدحسين محمد أحمد محمود محمد هنا

 منصور عبدالحسيب محمد إسالمعبدالحسيب محمد إسالم محمد

بيومي السيد عطية محمدبيومي السيد عطية محمد زياد   

ابراهيم شحاته علوان اسامه ابراهيم شحاته علوان اسامه محمد

محمد صادق محمدسليمابهام

 متولي حسن عبدالحي عاطف متولي حسن عبدالحي عاطف شمس

عبدالعظيم محمد محمد أحمدعمر

 عطيه امام عباس رشامرسى ابراهيم منصور احمد يوسف

زاهر توفيق العظيم عبد محمد توفيق العظيم عبد محمد هيا

الجوهري احمد فايز محمدالجوهري احمد فايز محمد مروان

على احمد البارى عبد عالءاحمد البارى عبد عالء اسر

الكومي إبراهيم محمد عمروالكومي إبراهيم محمد عمرو آسر

جوهر الجيد عبد عادل هالهابراهيم محمد عمرو محمد

محمود يسري ياسمينعبدالرحمن علي عبدالرحمن عمر

محمد طه محمد اسالممحمد طه محمد إسالم أيسل

الحريرى موسى ابراهيم محمد الحريرى ابراهيم محمد انس

الحكيم عبد مصطفى محمد اسامهالحكيم عبد مصطفى محمد اسامه محمود

صديق رسالن جمعه محمدرسالن جمعه محمد عمر

عبدالوهاب حسن فؤاد أحمدحمدي

متولي فؤاد حسن هانيحسام

ايوب السيد جمال محمدايوب السيد جمال محمد نورسين

عبدهللا محمد الشافعى محمدهللا عبد محمد الشافعى محمد عمر

السباعي خالد المنصف عبد حسن السباعي خالد المنصف عبد حسن باسين

 امين احمد سامي محمودامين احمد سامي محمود ياسين

امبارك فرج خلف وليدفرج خلف وليد كارين

 العطى عبد الخالق عبد هللا عبد محمد العاطى عبد الخالق عبد هللا عبد محمد مروان

بخيت جندي يوسف صفوتبخيت جندي يوسف صفوت كارول

شاكر شوقي منير باسمشوقي منير باسم بيشوي

اسماعيل احمد السيد محمود احمد السيد محمود رزان

عثمان حسن محمد ابراهيمعثمان حسن محمد ابراهيم عبدهللا

 سليمان على محمود ابراهيم محمدالبقرى سليمان على محمود ابراهيم محمد ابراهيم

 محمد سليمان محمد سعدعبدهللا محمد سليمان محمد سعد مريم  

صالح سعد الوهاب عبد احمدعليا

  محمد الطيب احمد نادى عبدالرحمن

الباقى عبد السيد علىعبدالباقى السيد على خالد

 إلياس عريان عادل دميانهيسي

خليل محمد خليل وسامغانم السيد عبد مصطفي اسامه رهف



نصر محمود علي محمدمحمود علي محمد هللا جنة

 محمد الغفار عبد مصطفي ايمن محمد الغفار عبد مصطفي ايمن مصطفي

 مصطفى محمد عاطف السيدمحمد عاطف السيد سجى

جاد محروس شريف محروس هشامهشام

الغفار عبد قدري محمد ايهابياسين

الوهاب عبد الهادي عبد يوسف محمديوسف محمد عمر

زخارى زكرى جميل شنودهزخارى جميل شنودة كاراس

سويلم سالم حامد رضاسويلم سالم حامد رضا هللا عبد

سالمه صبحي احمد ابراهيمسالمه صبحي احمد ابراهيم محمد

تاوضروس ميخلئيل شوقى اسامهميخائيل شوقى اسامه ماروسكا

محمد عبدالسالم ابراهيم جمعهالسالم عبد ابراهيم جمعه رضوى

السويدي حافظ احمد عبدالوهابالسويدي احمد عبدالوهاب داليا

يوسف على فتحى محمودفتحى محمود مصطفى

زيدان سمير ياسر أحمدزيدان سمير ياسر أحمد

حسن عبدالعظيم عرفه جمالعبدالعظيم عرفة جمال عمر

 يوسف احمد علي محمد جماليوسف احمد علي محمد جمال احمد

محمد عبدالعزيز احمد محمدعبدالعزيز احمد محمد رقية

عدايل حسن حمدى احمدعدايل حسن حمدى احمد عمر

حسين محمد محمد هانىحسين محمد محمد هانى ياسين

سولاير يوسف موريس يوسفيوسف موريس يوسف شنودة

 محمد عبدهللا محمود عبدهللا محمد عبدهللا محمود عبدهللا محمود

يونان اسحق عادل محبيوسف

العزيز عبد الجواد عبد محمد صالحالعزيز عبد الجواد عبد محمد صالح نور

 سالم محمد الوهاب عبد محمد سالم محمد الوهاب عبد محمد احمد

محمد فؤاد عمادفؤاد عماد ريان

جاهين محمد فؤاد عمادفؤاد عماد راكان

رفعت محمد حمدي محمدمحمد حمدي محمد حمدي

أحمد عبدالكريم أحمد سيدأحمد عبدالكريم أحمد سيد أسيل

علي رشاد محمد الصاوي محمود مصطفيعمر

عامر محمد الدين صالح سعيد عبدهللاعامر سعيد عبدهللا جنى

احمد القادر عبد علي احمداحمد القادر عبد علي احمد مصطفى

محمود عبدالفتاح السيد محمدياسين

نصر الفتوح أبو عصام محمدنصر الفتوح أبو عصام محمد زياد

ابراهيم جودة عمر محمدابراهيم جودة عمر محمد مالك

عبدالفتاح محمد محمد عبدالناصرعبدالفتاح محمد محمد عبدالناصر اسامه

عبدالرازق نصر عبدالحميد نصرنصر الحميد نصر عدى

مرسي منسي مرسي رضامرسي منسي مرسي رضا عمر

عيسى ابراهيم محمود عفت ابراهيم محمود عفت محمد

ابراهيم محمد الرحمن عبد احمدابراهيم محمد الرحمن عبد احمد ريتال

البحيرى حماده شعبان احمدعائشه

هللا عبد زكي العظيم عبد حسامزكي العظيم عبد حسام جودي

متولى محمد هاشم شريففريده



محمد عبدالعزيز احمد محمودعبدالعزيز احمد محمود رؤى

عبداللطيف رجب علي محمدعمر

الفتاح عبد السيد يحيي أحمدالفتاح عبد السيد يحيي أحمد يحيي

 محمد على حسن محمد على حسن محمد على

قطب أبوالعال محمد الدين جمال قطب أبوالعال محمد الدين جمال محمد

ركابى عربى احمد ركابى عربى احمد مالك

راشد علي سعيد محمدراشد علي سعيد محمد محمد

الشاذلي عوض الشاذلي كريملوجينا

 حتاته محمد عبدالمنعم عمر حتاته محمد عبدالمنعم عمر آدم

 هللا عبد العزيز عبد محمد العزيز عبد هللا عبد العزيز عبد محمد العزيز عبد محمد

العيسوى أبراهيم صقر محمدأبراهيم صقر محمد أحمد

سليمان على السيد محمدعلى السيد محمد على

هللا جاب عبدهللا احمد الدين كمال احمدعبدهللا احمد الدين كمال احمد عمرو

نجيدة محمد حسنى نبيل محمدنجيدة نبيل محمد ميرال

سالمه صبحي احمد ساميسالمه صبحي احمد سامي محمد

فايد إبراهيم محمد عالء إبراهيم محمد عالء شهد

صالح السيد محمد نجيب مجدىالرحمن عبد

حسين محمد نبيل محمدمحمد نبيل محمد ريم

 الجمل عبدهللا عبدهللا محمد الجمل عبدهللا محمد حمزة

بيومي السيد عطية محمدبيومي السيد عطية محمد ملك

عبدالحميد حمدى عبدالعزيز نبيل عبدالعزيزعمر

محمد الرحيم عبد مصطفى الشيماءمبارك محمد على وليد احمد

 المنعم عبد محمد ابوزيد الدين ضياءمحمد ابوزيد الدين ضياء مريم

سالم مصطفى شرف عمرمؤمن

رزق شحاتة فرحات كرمفيلوباتير

الجندى كامل كمال ماجد جريسى

ابراهيم عبدالفتاح محمد الفتاح عبدعبدالفتاح محمد عبدالفتاح أحمد

محمد بركات محمد رضابركات محمد رضا عمر

رفاعي محمد محسن احمدرفاعي محمد محسن احمد روضة

ابراهيم سليمان لبيب وليد سليمان لبيب وليد مارفي

المسيري عطية شكري فيصلالمسيري شكري فيصل ساره

 علي عبدالعظيم محمد تامر علي عبدالعظيم محمد تامر ادم

 سليمان محمد جميل محمد محمد جميل محمد سدن

زخارى زكرى جميل باسمزكرى جميل باسم جميل

 على ابراهيم سعد محمداحمد

محمد العرباوى السيد عصام السيدالعرباوى السيد عصام السيد حبيبة

 بحيري عبدهللا محمد ناجي بحيري عبدهللا محمد ناجي ايهاب

الحمالوى محمد السميع عبد فؤاد جمالالحمالوى محمد السميع عبد فؤاد جمال أحمد

 على محمود على محسن محمود على محسن فارس

علي محمد زكريا لقمان احمدعلي محمد زكريا لقمان احمد منى

البطريق محمد احمد ابراهيم شريفالبطريق ابراهيم شريف مازن

 الحميد عبد احمد السيد محمد حنين



الشاعر حامد احمد اسامةالشاعر احمد اسامة احمد

على محمد الرازق عبد حساممحمد الرازق عبد حسام حازم

شحاته محمد ممدوح احمد اياد

ابراهيم حمد محمد لؤيحمد محمد لؤي ليلي

محمد محمد جمعه اسماءابراهيم محمد أيمن محمد

عثمان علي احمد عالء منه

منصور القادر عبد الفتاح عبد عنانيمريم

عامود ابو بكر ابو احمد حازمعامود لبو احمد حازم بالل

عبداللطيف سعيد عبدالواحد عيسيعمار

قبال حامد نزيه احمدنبيل

حسين احمد شوقى ياسرحسين احمد شوقى ياسر ريم

حسين احمد شوقى ياسرحسين احمد شوقى ياسر رنا

حسن السيد عبدالنبى سعيدحسن السيد عبدالنبى سعيد سلمى

 بطاح محمد صفوت محمداحمد

عبدالواحد الشحات عبدهللا حسامعبدهللا حسام أحمد

ابراهيم حسن السيد عمادابراهيم حسن السيد عماد ريتاج

واصف عياد بطرس ميالدعياد بطرس ميالد ديالرا

عثمان السيد عثمان عبدالرحمنالسيد عثمان الرحمن عبد عائشه

احمد راشد احمد محمد  راشد احمد محمد احمد

وهبه لمعي نور مونيكاوهبه لمعي نور مونيكا

حسين الغني عبد حسين ايهابمريم

عساف حسن محمد كامل مروهحمزه محمد عالء خالد

محمد احمد محمد شادياحمد محمد شادي مالك

صلى محمد عبدالرحمن عادلصلى محمد الرحمن عبد عادل أنس

 السيد هللا عبد الدين بهاء احمد حنانالدسوقي ابراهيم عماد محمد يحيى

صادق محمد اسامه احمدصادق محمد اسامه احمد هنا

صادق محمد اسامه احمدصادق محمد اسامه احمد محمد

رمضان نبيل محمدرمضان نبيل محمد مريم

جويد مصطفي مصطفى شعبانجويد مصطفي مصطفى شعبان يارا

اسماعيل حسين ابراهيم محمداسماعيل حسين ابراهيم محمد احمد

اسماعيل حسين ابراهيم محمداسماعيل حسين ابراهيم محمد عمرو

محمود طه فاتحي ايمنمحمود طه فاتحي ايمن ادم

عطيه الجواد عبد الرحمن عبد السيد سامحالجواد عبد الرحمن عبد السيد سامح محمد

منصور يوسف محمد حاتميوسف محمد حاتم جودي

حامد عبدالمطلب سالم أيمن أدهم

محمد ابراهيم سعيد محمدميار

هللا جاب علي محمد كمالعلي محمد كمال أسماء

الشحرى على ابراهيم عصامالشحرى على ابراهيم عصام االء

علي العزيز عبد الفتاح عبد وفاءمحمد احمد اسامه يوسف

حسنين سالم سعيد احمد سالم سعيد احمد سجى

 عاشور الشاورى السيد احمدعاشور الشاورى السيد احمد امير

محمد مصطفى محمد أشرف مصطفى محمد أشرف محمد



عرفه السيد محمد خالدهبه ابو عرفه السيد محمد خالد حازم

محمد سعد نصر أحمدمحمد سعد نصر أحمد أدم

الدين شرف المهيمن عبد حامد احمدالدين شرف حامد احمد ملك

محمد حسن محمد حسنحسن محمد حسن عمر

 محمد ابوزيد الدين ضياءمحمد ابوزيد الدين ضياء زياد

محمد المقصود عبد سالمه المقصود عبدمحمد

غنيم ابراهيم اسماعيل مصطفىصبا

علي محمد علي احمدمجمد علي احمد اسر

منصور علي محمد عمرو محمد السيد عمرو محمد

أحمد الحلى أحمد محمد أحمد تامر الحلى أحمد محمد أحمد تامر محمود

إمبابي أحمد مصطفى حسامإمبابي أحمد مصطفى حسام ملك

 ابراهيم معوض ونيس نبيلمعوض ونيس نبيل فيلوباتير

ابراهيم ابراهيم صبري ابراهيمالرحمن عبد

دياب عفيفي العزيز عبد عغبغب إسالم دياب عفيفي العزيز عبد عفيفي اسالم عمر

 محمد عرابي عيداروس صابر محمد عرابي عيداروس صابر جني

محمود اسماعيل هشام اشرف هشام اشرف معاذ

جمعة محمد عطا محمدجمعة محمد عطا محمد ادهم

جبر مرسي أبومسلم رأفت جبر مرسي أبومسلم رأفت سيف

السيد إبراهيم إبراهيم عبدالعاطيابراهيم عبدالعاطي ابراهيم

 عبدالنور عبداللطيف محمد احمد عبداللطيف محمد احمد رؤي

 غريب حسن ابراهيم حسنعمر

عامر عبدالرحمن عبدالرحمن علىمؤمن

جرجس عياد عادل رضاعادل رضا توماس

محمد هللا عبد طالل ندى ابراهيم مصطفى محمد  كريم

عفيفى مصطفى محمد عمروعفيفى مصطفى محمد عمرو يوسف

صمئيل حبيب لبيب صموئيل صموئيل حبيب لبيب صموئيل شنودة

احمد محمد علي احمد محمد علي احمد الرحمن عبد

 سالم سليم مسعد خالدسالم سليم مسعد خالد احمد

عسكر حسن عبدالغني سعيدأنس

احمد عبدالرحمن امين محمداحمد الرحمن عبد امين محمد ريم

عبدالوهاب جمعة سعيد احمدجمعة سعيد احمد عبدالرحمن

هيفه ابو  عمر محمد صالح سعيدعمر محمد صالح سعيد  تقوى

هيفه ابو عمر محمد صالح سعيد عمر محمد صالح سعيد رحمة

شوقي أحمد محسن محمدمحسن محمد محسن

العظيم عبد حسنى صالح محمدحسنى صالح محمد أحمد

محمد السيد محمد هشامالسيد محمد هشام مالك

احمد سعيد محمد سعيدسعيد محمد سعيد عمر

حسن عبدالرحمن جمال عبدالرحمنلوجين

ابراهيم محمد محمد محمودمحمد محمد محمود سلمى

يوسف فرج غبلاير مالك رومانىغبلاير مالك  رومانى  كالرا

امين حسين الدين عالء حسامحسين الدين عالء حسام محمد

اسماعيل متولى عبدالبر بهاءمتولى عبدالبر بهاء عمر



سليمان عياد انور هانىعياد انور هانى جونير

إبراهيم علي الخزرجي عليأنس

سفين رمزي نعيم مصلح جورجسفين رمزي نعيم مصلح جورج

حسن محمد كمال محمدحسن محمد كمال محمد احمد

سليمان محمود احمد محمودمحمود احمد محمود عبدهللا

محمد محمد المرسي ضياء محمد المرسي ضياء ادم

سليمان عبدلمنعم سامى محمداحمد سليمان عبدالمنعم سامى محمد الرا

اسماعيل علوان جمال عبدهللاحبيبه

النمر الحميد عبد يحيي محمدالنمر الحميد عبد يحيي محمد يحيي

احمد الحليم عبد عزت هانىاحمد الحليم عبد عزت هانى الرين

جرجس لبيب ونيس هانيهيالنه

عمر خطاب حسن محمدخطاب حسن محمد حنان

البهنسى السيد حمدى أيمننزار

 درويش سليمان حسن توفيق حسن درويش سليمان حسن توفيق حسن محمد

درويش سليمان حسن توفيق حسندرويش سليمان حسن توفيق حسن هدى

متولي التهامي محمد عزةسعيد السيد عبدالفتاح ابراهيم هنا

الشوادفى ثابت أيمنالشوادفى ثابت أيمن رويدا

 احمد محمد محمد عمرواحمد محمد محمد عمرو براء

 محمد الرشيد عبد محمد سعيدمحمد الرشيد عبد محمد سعيد يوسف

رمضان حسين رفعت حسينحسين رفعت حسين هند

عزب السيد احمد محمودالسيد احمد محمود يوسف

قزمان نجيب مالك بولسقزمان نجيب مالك بولس شيرى

عبدالسالم محمد هانيعبدالسالم محمد هاني علي

 حلبى حسن المغاورى إبراهيم محمد حلبى حسن المغاورى إبراهيم محمد رودينا

عبدالشهيد شحاته عزت عادلشحاته عزت عادل ميرنا

النصر ابو محمد نصر رجبالنصر ابو محمد نصر رجب ابراهيم

محمد احمد ابراهم ايمناحمد ابراهيم ايمن رودينا

محمد احمد حسن محمود انس

 غنيمه محمد نزيه محمد غنيمه نزيه محمد يارا

همام رضا محمد أحمدرضا محمد أحمد عمر

إبراهيم مصطفى هشام محمدإبراهيم مصطفى هشام محمد

فلتاؤوس بولس شحاتة يوسفبولس شحاتة يوسف كاراس

احمد مرسى محمد محمداحمد مرسى محمد محمد حنين

البطريق محمد احمد ابراهيم شريفالبطريق ابراهيم شريف مروان

منسي علي محمد صابر رضامنسي علي محمد صابر رضا عمر

 الوفا ابو  بكر ابو الوفا ابو عصامبكر ابو الوفا ابو عصام سلمي

 يوسف محمد سمير محمدمحمد سمير محمد ريتال

الكريم جاد الحميد عبد كامل أشرقتالكريم جاد الحميد عبد كامل أشرقت

روفائيل ناشد نصيف سميرناشد نصيف سمير بيشوى

سليمان حسن عاطف محمد حسن عاطف محمد بالل

الوهاب عبد هالل عبدالمجيد محمدهالل المجيد عبد محمد ريماس

على منصور كمال هانى منصور كمال هانى ريماس



نجم أحمد محمد الحميد عبد محمد نجم احمد محمد عبدالحميد محمد أنس

شريف أحمد شريف علىشريف أحمد شريف على ادم

احمد حسيني محمد السيدمحمد السيد عائشة


