المصرية اليابانية بالمنطقة الصناعية باكتوبر
اسم الطفل
مايا محمود احمد علي كساب
روان هيثم مصطفى ابراهيم محمد
اسراء
عاليه
محمد أحمد محمد عبد اللطيف عاشور
سلمى احمد محمد علي
هيا شريف محمود عبد العظيم
محمد
خالد
فريده محمد سيد احمد
مازن محمود محمد علي زيدان محمد
غنى جمال محمد محمود مكاوى
هنا عاصم صالح محمد
انجي
محمود
أدهم رزق عيد محمود مسلم
مريم
شريف محمود جمال على مصطفى
نورهان
يوسف أحمد صبري علي
جومانة عثمان عبد العظيم عبد المحسن
بسملة محمد حلمى عبد الحليم عطيه
سعد محمود سعد السيد عامر
يوسف أحمد محمد حسن
يوسف محمد عبدالسالم نشأت محرم
معاذ
عمر احمد محمد السيد على جادو
عمر محمد صالح أحمد
احمد تامر احمد ابراهيم وحش
محمد حسام عبدالمنعم عويضه
يحي محمد احمد ناصف
يوسف ابراهيم ثابت عبدالعزيز تركى
روفيدة
معاذ احمد شفيق العوضي
ماروسكا امين سمير أمين يعقوب
اسراء اسعد محمد اسماعيل
روفيدا الحسن عبدالمجيد حسن
مايا

والد الطفل
محمود احمد علي كساب
روان هيثم مصطفى ابراهيم محمد
اسراء
محمد كمال محمد مراد
أحمد محمد عبد اللطيف عاشور
احمد محمد علي محمد
شريف محمود عبد العظيم احمد
شادي محمد عواد فهمي
طارق فؤاد عبد الوكيل ابو العال
محمد سيد احمد محمود
محمود محمد علي زيدان محمد
جمال محمد محمود مكاوى
عاصم صالح محمد عطوه
رامي محمد عادل عبدالرحمن احمد
عماد الدين محمود احمد محمد
رزق عيد محمود مسلم
احمد سعيد احمد صيام
محمود جمال على مصطفى
محمد محمد حسن شحاته
هبه رضا حسين أبو العال
عثمان عبد العظيم عبد المحسن الشالى
محمد حلمى عبد الحليم عطيه سند
محمود سعد السيد عامر
أحمد محمد حسن عبدهللا
محمد عبدالسالم نشأت محرم عبدالغني
محمد منير فاروق اسماعيل
احمد محمد السيد على جادو
محمد صالح أحمد عبد الحميد
احمد تامر احمد ابراهيم وحش
حسام عبدالمنعم محمد عويضه
محمد اجمد احمد ناصف
ابراهيم ثابت عبدالعزيز تركى
أسامة أحمد أحمد محمد النجار
احمد شفيق العوضي
أمين سمير أمين يعقوب
اسعد محمد اسماعيل عثمان
الحسن عبدالمجيد حسن عبدالمجيد
محمد عماد فتح هللا غبد الغنى

ملك وائل عبد الرحيم عبد الفتاح حسن
رقيه محمد جمال حموده
مروان أحمد مصطفى محمد حسين حامد
فريدة احمد عاطف احمد يوسف
رؤى كريم بهى محمد رضوان خليل
محمد حفني محمد حفني
رقية سامح صبحى ابراهيم على
ندى عالء عبد الحميد محمد محمد سليم
ميار محمد موسى سعد
محمد زكريا أحمد محمود
محمد هيثم محمد ابراهيم
عبدالعزيز محمد ابراهيم مصطفي عبداللطيف
بتول اسحاق عيد أمين
باسم
فادى
عمر عماد الدين محمد محمد سالمه
مالك
احمد جمال محمد بسيونى
يوسف خالد السيد عبد الحميد هالل
أحمد هاني عثمان عبد المقصود
مرام
ميرنا محمد محمود علي
كارين رانى كمال نجيب
يوسف محمد مصطفي عبدالفتاح
محمود ياسر حامد محمد ابراهيم
جودى اسامة عادل الطوخى محمد
مريم شريف علي كمونة
طارق
سارة سعيد محمود محمد ابو السعود الدفتار
سيف محمد زغلول محمد
ماريا عماد صبحى ابراهيم
كنزى مختار أحمد محمود
أحمد محمد مختار كامل
أسيل كريم محمد موسى
عبد هللا حمادة اسماعيل احمد
ساره وليد رمضان السيد
مريام
محمد أشرف السيد أحمد
غادة محمد يونس عبد الرازق حسنين
جني محيي الدين حامد مصطفي احمد الشريف
رقيه
حال احمد سامي
حال خالد سعد عبد الفتاح

وائل عبد الرحيم عبد الفتاح حسن
محمد جمال حموده حسن
أحمد مصطفى محمد حسين
احمد عاطف احمد يوسف
كريم بهى محمد رضوان خليل
حفني محمد حفني حسن
حنان محمود حمدى أحمد
عالء عبد الحميد محمد محمد سليم
محمد موسى سعد شعبان
زكريا أحمد محمود محمد
هيثم محمد ابراهيم حمد
عبدالعزيز محمد ابراهيم مصطفي
اسحاق عيد أمين مهنى
نرمين حمدي عبدالحميد عبد الرحمن البدوي
صموئيل صادق ملك صالح
عماد الدين محمد محمد سالمه
محمد السيد عبد السالم لولح
جمال محمد بسيونى كرتانه
خالد السيد عبد الحميد هالل
هاني عثمان عبد المقصود عبيد
بهاء محيي شوقي عبدالغفار
محمد محمود علي أسماعيل
سالى فيلكس نعيم
يوسف محمد مصطفي عبدالفتاح
ياسر حامد محمد ابراهيم
اسامة عادل الطوخى محمد
شريف علي الشرنوبي كمونة
محمد على احمد
سعيد محمود محمد أبو السعود الدفتار
سيف محمد زغلول محمد
عماد صبحى ابراهيم غالى
هبه هللا نصر عبد الحميد أحمد
محمد مختار كامل رضوان
منى محمد جابر على
حمادة اسماعيل احمد هاشم
وليد رمضان السيد عبد التواب
محمد عبدهللا عفيفى السيد
أشرف السيد أحمد عبدالغني
رباب محمد سيد درويش
محيي الدين حامد مصطفي احمد الشريف
مصطفى السيد جميل محمد
احمد سامي عبد الجواد سرور
شيرين طلعت محمد محمد

