
اصابات واسعافات اولية

إحسان حمزة دمحم احمد الدلتونى1

أحالم إسماعٌل عبد اللطٌف عبد المعز2

ارٌج خالد عبد الجلٌل عصفور3

إسراء مجدى دمحم دمحم جحرود9

إسراء دمحم عبدالممتدر جعفر10

إسراء محمود دمحم محمود خلٌل12

اسماء السٌد الطوخى حسن15

اسماء شولى دمحم عبدالرحمن17

اسماء محمود عبدالداٌم خلٌفة20

االء دمحم فتحى سعٌد احمد24

االء دمحم دمحم ابو عمٌرة25

امال رافت دمحم السباع27ً

امال على مصطفى فودة28

امل ابراهٌم فرج هللا الغنٌمى29

امٌره السٌد عزت سلطان32

امٌره كرم فتحى دمحم الحسٌنى33

انصاف نجدى عبدالعال رمضان35

اٌات دمحم عبدالرؤف الربوة36

اٌمان احمد عبداللطٌف الفرة38

اٌمان السٌد ابوالٌزٌد السٌد39

اٌمان عبدهللا احمد خمٌس41

اٌمان عصام عبدالحمٌد سلٌمان42

اٌمان دمحم رضا اسماعٌل المرسى43

اٌناس محمود السٌد دمحم الجوهرى44

اٌه سلٌم عبدالحى دمحم الشافعى47

اٌه صالح محمود احمد ابوالعنٌن48

أٌة طه حسن اسماعٌل حسن49

اٌة دمحم أبو الٌزٌد الباز51

اٌه دمحم كمال دمحم53

اٌه محمود حمدى ابراهٌم54

اٌه ناصف احمد دمحم مخلص55

بسمه صبحً دمحم الطحان56

بسمه دمحم على غرٌب57

تمى رضا طلبه عبدالرازق59

اسم الطالبرلم
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جٌهان عبدالغنى عوض ابو بكر62

حبٌة عاطف عبد العزٌز السٌد63

حنان عصام محروس ٌح65ًٌ

حظوظ اسماعٌل ابراهٌم66

خلود ابراهٌم علً العسال67

خلود ابراهٌم دمحم ابراهٌم عثمان68

خلود عماد عبد العزٌز علً باز70

دالٌا ابراهٌم دمحم ابراهٌم71

دالٌا ممدوح صدلً أحمد ٌوسف72

دعاء السٌد عبد الجواد مصطف73ً

دعاء سٌد أحمد عطٌة رضوان74

دنٌا ربٌع فتحً البربري75

دٌنا عصام فولى دمحم أحمد76

دٌنا مسعد عبد الفتاح عبدهللا79

دٌنا مصطفً علً اسماعٌل80

رانا دمحم أحمد الهلباوي81

رانٌا عبد الرحمن صبحً عبدالسالم83

رانٌا عبدالسالم حسن دمحم طاٌل84

رشا عزت دمحم حماده86

رضوي عباس ابراهٌم عباس88

رضوي عبد الحكٌم سلٌمان عبدالنب89ً

رنا ابراهٌم عشماوي عمارة92

رنا عبد الحلٌم عوض جمٌل93

رنٌم جمال السعٌد عبد العزٌز94

رٌم عدلً السٌد مجاهد96

رٌهام ربٌع عبدالحمٌد دروٌش97

رٌهام دمحم عبد النبً علً عبد الرازق98

رٌهام دمحمي ابراهٌم أبولبن99

زٌنب عزب عبدالحمٌد عزب101

سارة حسن منصور دمحم أبو فراخ103

سارة سعٌد عبد الخالك سالم104

سارة سعٌد عبد الفتاح ابراهٌم105

سارة عطٌة دمحم ابراهٌم106

سارة علً دمحم عابد فاضل107

سارة ٌسري أحمد دمحم سٌف109
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سالً خالد أبو النجا السباع110ً

سعاد سعٌد حامد االشمر111

سلمً عصام احمد مطر114

سلمً دمحم صابر سلٌمان خضر115

سما دمحم شحاتة أحمد عبدالناعم116

سماء عبد المجٌد عبد المهٌمن الشافع117ً

سمر اسامة عبد المجٌد احمد الجندي118

سمٌر ة السٌد علً دمحم الحبال120

سمٌة السٌد دمحم ابوسعد121

سناء حمدي حلمً االمام122

سهر دمحم السٌد عطا125

سهٌلة السٌد عبد الخالك السٌد126

شروق شحات ابراهٌم شحاته128

شروق عادل مجاهد عبدالعظٌم129

شروق عصام حسن عبدالفتاح130

شٌماء رضا رمضان دمحم الصباغ131

صفاء على ناصف عبد اللطٌف139

عبٌر احمد دمحم دمحم الحضرى141

عبٌر صبري عبد الرحمن أبو طالب142

عبٌر غرٌب دمحم لبٌب حسن143

عبٌر وائل دمحم عبد المادر144

عال ٌوسف احمد ٌوسف148

مرٌم احمد حسٌن الوكٌل157

منال اسماعٌل عبدالستار نعٌم161

منه هللا اسماعٌل عبدهللا على الحاج163

منة هللا عاطف عبد الفتاح الشرنوب164ً

مى دمحم عبدالمجٌد احمد170

مى موسى سالم حبوتى عٌد172

مٌرنا مجدي حكٌم عبد الملن174

نارٌمان صبحً سعد عبد الداٌم175

نجالء سمٌر زكرٌا صمر176

ندا رمضان دمحم أبو العال أبو طالب179

ندا على مصطفى على البرعى181

ندى عبد العظٌم دمحم فاروق182

ندى عمرو عبد الوهاب نور الدٌن183
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ندى فؤاد احمد عطا عبد ربه184

نروان دمحم شعبان دمحم خلٌل186

نهال كامل احمد فؤاد188

نهله محى الدٌن دمحم عبدهللا حمٌد190

نورا السٌد فتحى المنشاوى191

نورا دمحم السٌد دمحم الوصال خطاب192

نورهان إبراهٌم دمحم كامل على194

نورهان راضى حلمى السٌد195

نورهان رفعت مصطفى دمحم196

نورهان محمود الدسولى197

نورهان هشام عبدالمادر198

نٌفٌن ممدوح احمد احمدعرٌبى199

نٌفٌن هشام دمحم محمود الضبع200

هاجر ابراهٌم فرٌد أحمد عمر201

هاجر احمد دمحم منصور202

هاجر صبري عطٌة دمحم203

هاجر عبد المعطً الدسول204ً

هاجر دمحم عبد هللا الزرلانى206

هاله اسماعٌل سٌد عبد العاطى207

هاٌدى حسنٌن دمحم حسٌن208

هبه  إبراهٌم عبد المنعم  إبراهٌم209

هبه احمد دمحم  حجاج210

هبه احمد وهبه حسٌن االزهرى211

هبه دمحم فرج الماضى213

هدٌر ابوالٌزٌد حسنٌن غانم215

هدٌر حمدى الدمحمى مراد217

هدٌل السباعى زغلول ٌحى218

هند نبٌل على الخولى219

وفاء السعٌد على لابٌل223

بارا ٌاسر ٌسري دمحم سدي225

ٌاسمٌن مصطفً محمود دمحم عثمان229

ٌاسمٌن هشام دمحم عبد اللطٌف230

ٌاسمٌنا دمحم خلٌل دمحم موس231ً

ٌمنً البحراوي عبد النبً عبد العال232

ٌمنً أٌمن دمحم أمٌن مجاهد233
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