المصرية اليابانية بالمنطقة الصناعية باكتوبر محافظة الجيزة
اسم الطفل
اسم الوالد
وليد رمضان السيد عبد التواب
أروى وليد رمضان السيد
سمير عزت على محمد
ساندى
حسن محمد أحمد عبدالرازق
ريتاج حسن محمد أحمد عبدالرازق
مجدى بيومى زكريا عصام
مجدى بيومى زكريا عصام
خالد عبد العزيز عبد الرازق عبد الشكور
جنى خالد عبد العزيز عبد الرازق
اسامه تامر ابراهيم محمد
محمد اسامه تامر ابراهيم
يحيي محمد فاضل سالمان
احمد
معتز محمد صبرى الصاوى سليمان بدر
هيا معتز محمد صبرى الصاوى
عبدهللا السيد جميل محمد
ريما
شاهندا عبد العزيز عبد القادر احمد
ريماس مصطفى حسن عبد الحافظ
خالد محمد عبد هللا أحمد
شدا خالد محمد عبد هللا
بشرى كمال ابراهيم ميخائيل
يوسف بشرى كمال ابراهيم
حاتم السيد السعيد الشربينى
معاذ
مروان تامر عبد الحميد عبد العزيز حجاد هللا
مروان تامر عبد الحميد عبد العزيز جاد هللا
عصام سعد سيد حسين الشلقانى
ميرا عصام سعد
مختار عاطف على سليمان
رغد مختار عاطف على
سالي سالم عبد المنعم صقر
سيرين إسالم البدري محمود
محمود عابدين حسن محمد
يوسف محمود عابدين حسن
ايمن حسن سيد حسن
ايمن حسن سيد حسن
بالل محمد نجيب محمد بدوي شاهين
عائشة بالل محمد نجيب محمد بدوي
محمد رفعت مهدي الفخراني
خالد محمد الفخراني
حنفى محمد حنفى احمد سليمان
محمد حنفى محمد حنفى احمد
رومانى مالك شهات بولس
فيلوبتير رومانى مالك شهات
اروى محمد عصام عبدالغنى
اروى محمد عصام عبدالغنى
سعيد محمود شبل العسكري
إيثار سعيد محمود شبل العسكري
على احمد ابراهيم احمد
جنى على احمد ابراهيم احمد
أنور السيد عمران يوسف
عبدالرحمن انور السيد عمران يوسف
صبري محمد رمضان عبد العزيز
ياسين صبري محمد رمضان عبد العزيز
احمد نجاح محمد عبد الشافى
محمد احمد نجاح محمد
احمد حسام احمد مهران بخيت
حمزة احمد حسام احمد مهران

محمد محمود علي السيد جاد هللا
فرح اشرف احمد ابو سريع احمد
كريم أسامة عباس السيد مصطفي
احمد الحسين احمد جمال الدين محمد
حنان حسام خالد مرسى
محمد
مريم
عائشه
مصطفى محمد مصطفى السعيد عبدالوهاب
محمد محسن فتحي عوض
محمد ياسرمحمد علي صبيح ورشان
مريم احمد اسماعيل احمد بدر
احمد محمد السيد العوضي الزميتي
ياسمين حسني عبد التواب عبد الحميد
علي احمد علي النجار
بيسام أحمد محمد هاشم
أنس
مالك مصطفي شعبان سيد
بسنت
يحيى احمد عفيفي محمد القاضي
كريم حمادة بدر غانم
كنزى حمادة بدر غانم
باسم وجيه مجدى عماره
ماسة إسماعيل عبد العظيم إسماعيل محمد
علي عصام رمضان عبد المطلب
يوسف اسامة احمد يوسف على
ملك وائل كمال السيد
حسن محمد حسن محمد عبد الحافظ محمد
على وليد على عبد المنعم
عمر
فاطمه
احمدكامل جاد كامل
سلمى محمد حسن محمد عواد
امنه
حمزة حسن سمير أنور حسنى
ياسين احمد ابراهيم عبده
جيداء احند فرماوي محمد فرماوي
أنس ايهاب احمد ابراهيم

محمود علي السيد جاد هللا
اشرف احمد ابو سريع احمد
أسامة عباس السيد مصطفي
رانيا سيد فتحي بكري
حسام خالد مرسى حافظ
احمد علي أحمد جاد
مصطفى السيد جميل محمد
مصطفى السيد جميل محمد
محمد مصطفى السعيد عبدالوهاب
محسن فتحي عوض محمد
ياسر محمد علي صبيح ورشان
احمد اسماعيل احمد بدر
ايمي محمد رفعت دياب
حسني عبد التواب عبد الحميد محمد
أحمد علي محمد النجار
أحمد محمد هاشم اسماعيل
سامح فؤاد عبد الفتاح علي
مصطفي شعبان سيد أحمد
مؤمن سليمان السبد الطويل
احمد عفيفي محمد القاضي
كريم حمادة بدر غانم
كنزى حمادة بدر غانم
باسم وجيه مجدى عماره
اسماعيل عبد العظيم إسماعيل محمد
عصام رمضان عبدالمطلب عبدالعال
اسامة احمد يوسف على
وائل كمال السيد طلبة
محمد حسن محمد عبد الحافظ محمد
وليد على عبد المنعم على
محمد سيد عبد السالم السيد
محمد ابراهيم عبدهللا رخا
كامل جاد كامل مرداش
محمد حسن محمد عواد
مصطفي صالح محمد مصطفي
حسن سمير أنور حسنى
احمد ابراهيم عبده ابراهيم
احمد فرماوي محمد فرماوي
ايهاب احمد ابراهيم بيبرس

ادم عمرو نبيل
ملكة حسين حسن حسين
محمد يوسف سعيد يوسف
سلمي مجدي إبراهيم إبراهيم
عبد الرحمن محمد عاطف عبد العظيم الخواجه
الرا
زهراء محرم عبدالرحمن محمد
ملك هانى محمد أحمد
هاينس هشام محمد ابورحاب
ملك محمد مصطفى حمدى عبد الحميد
محمد خالد علي حسين
ليلى
ريماس رضا ابراهيم
وينجى مصطفى عبد الرازق
جومانة عالء الدين عباس على رحيم الحمرى
مازن محمد صالح منشاوي
معاذ عبد الغفار معوض عبد الغفار
احمد طه محمود الحفني
علي احمد علي حسن العمورى
جودي محمد عبد العزيز احمد سالم
مودة محمد أبو القاسم
عبد الرحمن جمال عطية السيسى
سما هيثم محمد ابوالسعود حموده مصطفي
بحور السيد عبد العال السيد خليفة
ليان احمد محمد ابراهيم محمد
ياسين محمود عبد المنعم عبد السميع
مودة محمد ابو القاسم محمد على
أحمد عمرو أحمد رأفت إبراهيم
ريتاج وليد عباس محمد
سيف الدين
عمر أحمد حمزة مهدي
روقية
عمر محمد عبد الرحمن احمد
امينه
رودينا عمر محمود محمد مرعى
نور هشام محمد حسن
عمرو محمود محمد عالء الدين محمد
معاذ احمد علي علي

سماح عبد المنعم يس عبد التواب
شاهيناز زكريا حسن الشوربجي
يوسف سعيد يوسف محمد
مجدى إبراهيم إبراهيم العشري
محمد عاطف عبد العظيم الخواجه
محمد احمد عبد النظير مهران
محرم محمد عبدالرحمن محمد
هانى محمد أحمد عبد الحميد
هشام محمد ابورحاب فرغلي
محمد مصطفى حمدى عبد الحميد
خالد علي حسين محمد
ممدوح طه أحمد الجمل
رضا ابراهيم عبدالرسول ابراهيم
مصطفى عبد الرازق صديق قاسم
عالء الدين عباس على رحيم الحمرى
محمد صالح قرني منشاوي
عبد الغفار معوض عبد الغفار سرحان
طه محمود الحفني احمد
احمد علي حسن العمورى
محمد عبد العزيز احمد سالم
مودة محمد أبو القاسم
جمال عطيه عبد الحميد السيسى
هيثم محمد ابوالسعود حموده مصطفي
السيد عبد العال السيد خليفة
احمد محمد ابراهيم محمد البقلى
محمود عبد المنعم عبد السميع محمد سالم
محمد ابو القاسم محمد على
عمرو أحمد رأفت إبراهيم
وليد عباس محمد مرسى
حسن خليل محمد حجاج
أحمد حمزة مهدي أحمد
احمد جمال سعيد احمد
محمد عبد الرحمن احمد قطب
احمد السيد امين حسين
عمر محمود محمد مرعى
هشام محمد حسن محمد
محمود محمد عالء الدين محمد احمد
احمد احمد علي علي

فرح محمود عفيفي سعد
سلمى محمد السيد محمد محمد
رودينا
فرح سامح عطية سيد خليل
آدم
عمار ياسر نصرالدين خطاب
رقية اشرف عبد الرحيم نور الدين
محمود باهر ممدوح عبدالسالم غيث
لمار محمد حمدي صابر محمود جويلي
رنا
أنس
ميار مصطفى سيد أمين سيد
سيف هللا
موده السيد يوسف صابر موسى
عبدهللا حماده عاطف حلمى
منتصر رفعت سمير حسن
ياسين نادى ابراهيم محمود
بتول أحمد لطفى
معاذ عمر احمد مرسي
ادم طه مرتضى محمد طه
ريتاج أشرف محمد السيد علي
لولين كامل جاد كامل
مصطفى محمد السيد محمد محمد
ادم ايمن محمود عبد الباسط حامد
نهله
حمزة محمد حمزة داود عيد
فاطمه الزهراء عبد الوهاب محمد
سلمى احمد مصطفى محمد
مهاب يوسف سعيد يوسف
سيف مصطفي عبدالحميد محمد
حبيبه خالد محمود حسن
رقية
شهاب إيهاب محمد يسن
مهاب إيهاب محمد يسن
زياد أحمد سعيد أحمد الجندي
وئام
آسر ياسر محمد عبدالفتاح محمد
مازن محمد عاطف مختار

محمود عفيفي سعد عفيفي
محمد السيد محمد محمد
محمد أنور عبد العظيم إبراهيم
سامح عطية سيد خليل
حسام الدين حسن زينهم محمد
ياسر نصرالدين خطاب خطاب
رقية اشرف عبد الرحيم نور الدين
باهر ممدوح عبدالسالم غيث
محمد حمدي صابر محمود الجويلي
عبد الحليم عبد العزيز محمد حسين
حسين عدلي خليل موسى
مصطفى سيد أمين سيد
محمد محمود امين علي
السيد يوسف صابر موسى
حمادة عاطف حلمى عبدالجابر
رفعت سمير حسن طه
نادى ابراهيم محمود ابراهيم
أحمد لطفى عبد اللطيف شحاته
عمر احمد مرسي احمد
طه مرتضى محمد طه
ريتاج أشرف محمد السيد علي
كامل جاد كامل مرداش
محمد السيد محمد محمد
ايمن محمود عبد الباسط حامد
ابوالفتوح فتحي ابوالفتوح عبده
محمد حمزة داود عيد
ليلى الضبع احمد ابورحاب
فاطمة سعيد حسن حاج
يوسف سعيد يوسف محمد
مصطفي عبدالحميد محمد عاشور
خالد محمود حسن مبروك
أحمد محمد عبد الحكم سالمة
إيهاب محمد يسن عويس
إيهاب محمد يسن عويس
أحمد سعيد أحمد الجندي
مصطفى محمد عبد الحي محمد
ياسر محمد عبدالفتاح محمد
اميره جمال محمود محمد

يوسف عرفة عبد الحميد عبد الرحمن
شاهيناز كريم محمد على احمد
سليمان احمد سليمان خليل
محمد رزق احمد حموده
حمزه رزق احمد حموده
حياة أحمد يوسف السيد إبراهيم
ريماس على احمد ابراهيم احمد
حمزة احمد فاروق احمد
ريتال عمرو عادل حسن
على احمد خيرى احمد عبد السالم
ياسين ابراهيم احمد عبد الحميد عبد العال
مينا جوزيف سعد لطفي
ماجد احمد نجاح محمد
عبدالرحمن خالد علي حسين
معروف محمد فراج عبدالمعبود
مروان شريف محمد الغريب العوانى
ستيفن باسم مرشد
أمين فتح هللا امين محمد
كريم امام بدر امام
حذيفة محمد حسن محمد عبد الحافظ محمد
تاليا
عمار اشرف فريد محمد
حنين احمد اسماعيل احمد بدر
يوسف عاطف عبدالمجيد عبده الدكروري
ملك احمد محمد عبد الحميد حسن
حازم محمد السيد محمد
كريم جالل عبد العزيز عبد اللطيف الورورى
هند محمد السيد موسي سليمان
مايفن
مايا ماجد محمد عبد العزيز
حاتم عزت ابوالفتوح عبداللطيف
معاذ حسن على محمد
احمد سامح نسيم عبد المجيد
مازن وليد عديل صادق مرسى
صفا
معز سمير مصطفى حسن عبد الحليم
هاجر محمد احمد الجابرى
خالد محمد عبد الفتاح

عرفة عبد الحميد عبد الرحمن حسن
كريم محمد على احمد
احمد سليمان خليل عبده
رزق احمد حموده محمد
رزق احمد حموده محمد
أحمد يوسف السيد إبراهيم
على احمد ابراهيم احمد
احمد فاروق احمد عبد السالم
عمرو عادل حسن رضوان
احمد خيرى احمد عبد السالم
ابراهيم احمد عبد الحميد عبد العال
جوزيف سعد لطفي الجندي
احمد نجاح محمد عبد الشافى
خالد علي حسين محمد
محمد فراج عبدالمعبود محمود
شريف محمد الغريب العوانى
باسم مرشد وديع الياس
فتح هللا امين محمد احمد
امام بدر امام عبدالصمد
محمد حسن محمد عبد الحافظ
محمد احمد حسنين محمد
اشرف فريد محمد محمد
احمد اسماعيل احمد بدر
عاطف عبدالمجيد عبده الدكروري
احمد محمد عبد الحميد حسن حميده
محمد السيد محمد احمد
جالل عبد العزيز عبد اللطيف الورورى
محمد السيد موسي سليمان
ايمن كمال جرس جرجس
غادة محمود عبدالعزيز خالف
عزت ابوالفتوح عبداللطيف محمد
حسن على محمد أحمد
سامح نسيم عبد المجيد خليل
وليد عديل صادق مرسى
خالد محمد عبدهللا أحمد
سمير مصطفى حسن عبد الحليم
محمد أحمد الجابرى
عمرو خالد محمد عبد الفتاح

سلوان احمد السيد الجمال
احمد حسن انور حسن احمد
عبد الرحمن جمال محمد بسيونى
احمد علي زكريا عبد الخالق
حمزه محمود محمد السيد أحمد
آسر رامي محمد عبد الخالق سيد عبد المقصود
جودي عصام مصباح
يوسف أسامة عطا حسن
ياسين أسامة عطا حسن
ميروال بيشوي عاطف ذكي
يوسف مصطفي شعبان احمد
فريدة مصطفي حامد صبحي
حسناء حسين شيبه الحمد مجاهد
يوسف محمد كرم عبده
شنوده مينا عزت زخارى جيد
عمر ربيع محمد حميده
مالك محمد منتصر متولي منتصر
لمار ايمن احمد ابراهيم
يوسف ابراهيم عبد القادر السداوي
رقية ياسر أحمد على آدم
يوسف احمد محمود خيري
مريم عبد العزيز عبد الونيس عبد العزيز
ابراهيم محمد عبد السالم صبيح السيد
حمزة حازم حامد محمود
زينب
عمر على حسنى زكى على
كريم أسامه محمد عبد العزيز
طه
سيف الدين اسالم محمد كامل
جوري عمار الغمري مقبل محمد
فريده حسنى احمد محمد
حسين احمد حسين
عمر عبدالعزيز شندى عبدالصمد مصطفى غنيم
منه هللا عادل نجيب الشافعي
محمد عماد محمد زهران
حال أسامه شعبان محمد علي
احمد هانى مصطفى مصطفى سعد
جنه شكرى محمد محمد السيد

احمد السيد احمد على
احمد حسن انور حسن احمد
جمال محمد بسيونى كرتانه
علي زكريا عبد الخالق احمد
محمود محمد السيد أحمد
رامي محمد عبد الخالق سيد عبد المقصود
عصام مصباح ابو الفتوح
يوسف أسامة عطا حسن
ياسين أسامة عطا حسن
بيشوي عاطف ذكي البربري
مصطفي شعبان احمد حسين
مصطفي حامد صبحي كامل
حسين شيبه الحمد مجاهد حسين
محمد كرم عبده رفاعي
شنوده مينا عزت زخارى جيد
ربيع محمد حميده سليمان
محمد منتصر متولي منتصر
ايمن احمد ابراهيم مصطفي
ابراهيم عبدالقادر محسب السداوي
ياسر أحمد على آدم
احمد محمود خيري عبد الباقي
عبد العزيز عبد الونيس عبد العزيز على أحمد
محمد عبد السالم صبيح السيد
حمزة حازم حامد محمود
محمد جميل على يوسف
على حسنى زكي على
أسامه محمد عبد العزيز اسماعيل
محمد رفعت عبد الباسط عمر
سيف الدين اسالم محمد كامل
عمار الغمري مقبل محمد
حسنى احمد محمد سيد
احمد حسين علي السيد
عبدالعزيز شندى عبدالصمد مصطفى غنيم
أشرف السيد أحمد الشافعي
محمد عماد محمد زهران
أسامه شعبان محمد علي
هانى مصطفى مصطفى سعد
شكرى محمد محمد السيد

ياسين
اسيل احمد محمود الخولي
أحمد رامي عادل شاروده
عمر محمد ابراهيم احمد الدهان
عبد الرحمن محمد ابراهيم احمد الدهان
تولين محمود محمد حسن سالم
عمر إسالم البدري محمود
مالك احمد السيد سعيد
عمر أشرف عبد القادر مرسي عبد الصمد
عبير سعيد زين العابدين
دره وليد محمد عبد العزيز
عمر على حمدى على
فريده شادى حسن عبدالرحمن سنجر
مريم
ادهم
حمزه عبدالهادى محمد عبدالهادى حسن
احمد عبد هللا لبيب حملي
يوسف عمر على عبدالناصر عمر
دارين رمضان حسين صالح يعقوب
اياد محمود محمد عبد الرؤف

محمد مصطفى عبدالرحمن عفيفي
اسيل احمد محمود الخولي
أحمد رامي عادل شاروده
محمد ابراهيم احمد الدهان
محمد ابراهيم احمد الدهان
إيناس الحسيني محمد السرسي
سالي سالم عبدالمنعم صقر
مالك احمد السيد سعيد سعيد
أشرف عبد القادر مرسي عبد الصمد
سعيد زين العابدين محمد
وليد محمد عبد العزيز همام
عمر على حمدى على
شادى حسن عبدالرحمن سنجر
محمد السيد جميل محمد
سامح محمد عبد الحميد الديب
عبدالهادى محمد عبدالهادى حسن
عبد هللا لبيب حملي الشرويدى
عمر على عبدالناصر عمر
رمضان حسين صالح يعقوب
محمود محمد عبد االرءوف الدقرة

