
اصابات واسعافات اولية

إبراهٌم احمد إبراهٌم الدسول1ً

إبراهٌم عبد الرحمن دمحم أمان2

إبراهٌم عزت دمحم الرفاع3ً

إبراهٌم عصام إبراهٌم أبو الفتوح4

إبراهٌم عصام دمحم شعبان العكل5

إبراهٌم دمحم إبراهٌم حسن مرع6ً

 إبراهٌم دمحم عبد الممتدر عبد الملن7

احمد إبراهٌم احمد دمحم البربري9

احمد إبراهٌم عٌسً علً طٌبة11

احمد إبراهٌم محمود متولً دمحم12

احمد أبو بكر خلف هللا عبد اللطٌف13

أحمد السٌد عبد العزٌز عبد الرحمن14

احمد الشحات احمد عبد الرحمن15

احمد جمال إبراهٌم إبراهٌم بهنس16ً

احمد جمال حامد ٌونس17

أحمد جمٌل بسٌونً العماوي18

أحمد حسن مسعد النبراوي19

أحمد حسنً عبد المنعم الجمل20

أحمد حلمً دمحم الحمزاوي21

أحمد حمدي عطٌة كامل لاسم22

أحمد خالد دمحم حسنٌن السٌس23ً

أحمد شلبً أحمد الزلبان24ً

احمد طارق ربٌع السٌد متولى26

احمد طارق عبد المهٌمن ع حبٌب27

أحمد عبد الرحمن عبد الخالك الشاذل29ً

احمد عبد الفتاح مساعد مساعد31

احمد علً رجب غزة32

احمد فارس محرز النمٌب33

أحمد فاٌز السٌد وفا34

احمد فاٌز فهمً سلٌم عسكر35

احمد فراج ربٌع السعٌد  مصطفى36

احمد دمحم احمد البدوي السٌد39

احمد دمحم السٌد دمحم دربالة40

احمد دمحم رضا عبدالهادى خلٌفة41

اسم الطالبرلم
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احمد دمحم سالمة حالله42

أحمد دمحم عبدالحمٌد راجح43

احمد دمحم عبدالفتاح الجنزورى44

احمد دمحم فتحى بحالق45

احمد دمحم دمحم السٌد بدوى46

احمد دمحم دمحم الغرٌب47

احمد دمحم دمحم عبد الهادى48

احمد دمحم دمحم مصطفى  الخرسٌتى49

احمد دمحم محمود شحاتة جزر50

احمد محمود على إسماعٌل52

احمد محمود محمود دروٌش53

احمد مصطفى دمحم السٌد شلتوت54

احمد مصطفً دمحم الشافع55ً

احمد هالل رمضان ناصف56

أسامه الزٌن عبد هللا احمد بدران58

أسامه جمال صابر الجدي59

أسامه دمحم مصطفى خلٌفة60

اسالم السعٌد أحمد دمحم عٌسى61

اسالم خالد  دمحم ٌوسف عٌاد62

اسالم طارق سالم السٌد سالم63

اسالم محمود مصطفى دمحم المسنى64

إسماعٌل عبد المنعم عبد المجٌد حموده66

أشرف أحمد زكً عبد الفتاح67

اشرف عالء عبدالجواد البنا68

اكرم ابراهٌم ابراهٌم سالمة69

اكرم دمحم عبدالخالك عبدالوهاب70

الحسٌنً جمال الحسٌنً الشرلاوي71

السعٌد حسنى السعٌد دمحم اسماعٌل72

السٌد حسن محمود دمحم رضوان73

أمٌر دمحم عبد العزٌز العاٌك75

امٌر دمحم مرسً حسن عبادة76

اٌمن اسماعٌل حسن مصطفى77

اٌمن رفعت عبدالسالم شوشة78

باسم اسامة عبدالجلٌل دمحم عثمان79

بدر السٌد بدر الجٌار80
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بهاء الدٌن حسٌن الحسٌنى82

حاتم فوزى دمحم السعٌد المكاوى83

حسن السٌد حسن محجوب86

حسن شحاته دمحم عطٌة فراج87

حسن عبد الحلٌم دمحم الفتٌانى88

حماده دمحم حسٌن مصطفى الشامى89

خالد الحاج دمحم أمٌن دمحم90

خالد دمحم مرسى مزروع91

رافت عبد الجواد ابو زٌد حامد93

رضا دمحم عبد المعطى الكومى94

زٌاد مصطفى مصلح عبدالحلٌم96

شادى خالد ابراهٌم الشرشابى98

شادي رضا السٌد متولً النجار99

شرٌف نصر السباعى احمد ناصف101

صالح الدٌن ناصر صالح السنوسى103

صالح ماهر حسنى سعد104

عادل عبد الرحمن ابراهٌم رزق105

عادل دمحم السٌد سعٌد الزفتاوى106

عبدالحكٌم جالل السٌد دمحم لادوم107

عبدالحمٌد جمال عبدالحمٌد صدٌك108

عبدالحمٌد عبدالرحٌم عبدالحمٌد عزب109

عبدالرحمن احمد دمحم طلحه110

عبدالرحمن سعٌد دمحم الجٌاره112

عبدالرحمن دمحم عبدالفتاح محمود114

عبدالرحمن دمحم نجٌب حسٌن حسن115

عبدالرحمن ٌوسف دمحم مهران احمد116

عبدالظاهر أحمد السٌد خلٌل غنام118

عبدالعزٌز الدسولً عبدالعزٌز حامد119

عبدالعظٌم صالح عبدالرؤوف120

عبدالغفار ٌوسف عبدالغفار الصاوي121

عبدالموي دمحم عبدالموي خضر123

عبداللطٌف عالء عبداللطٌف أبو زٌد124

عبدهللا ابراهٌم عبدالفتاح ابراهٌم125

عبدهللا جمال صدلً ابراهٌم126

عبدهللا سعفان سعٌد سعفان128
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عبدهللا عبدهللا دمحم المرسً أبو لٌلة129

عبدهللا دمحم سٌد أحمد عطٌة130

عبدهللا مصطفً عبدالحمٌد النجار131

عبدالمنعم ممدوح عبدالمنعم النجار133

عبده اسماعٌل عبده اسماعٌل134

عزت زكً عزت زكً نوح135

عالء الدٌن طارق دمحم العسٌلى136

عالء بهجت سالم منصور137

عالء علً علً علً حشٌش138

علً عبد الشافً عبد السٌد أحمد139

علً كمال الدٌن شحاته عل140ً

علً مبرون نعٌم غازي141

عماد صالح عبدالرازق صالح142

عمر خالد دمحم الطبال143

عمر دمحم عبد العزٌز ابراهٌم144

عمر مصطفً عرفان عثمان145

عمر نصر علً دمحم عطٌة146

عمرو ابراهٌم ابراهٌم الخولى147

عمرو المرسى عبدهللا ورشة148

عمرو سعد احمد مخلص149

عمرو فوزى عبدالعلٌم مبارن150

عمرو دمحم عبد الموى عون151

عمرو دمحم محً الدٌن ابراهٌم152

فتحً أمٌر فتحً مصطفً ٌونس153

فتحى بدٌر فتحى  بركات راشد154

فرج ابوزٌد احمد دمحم العرالى155

كمال أحمد كمال مصطف156ً

لطفً عبدالحمٌد لطفً شعبان157

مؤمن خمٌس عبدالسٌد االزهري158

مجدي السٌد دمحم المنشاوي159

مجدى ناصر ابو الٌزٌد160

دمحم ابراهٌم دمحم علً مصطف161ً

دمحم احمد عبدالحكٌم رزق162

دمحم احمد محمود عٌسى الخولى163

دمحم أسعد عبد الحكٌم الشٌبٌنى164
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دمحم أشرف أبو الوفا نور الهادي165

دمحم السٌد مصطفى سبله166

دمحم جابر عبد الفتاح نصر167

دمحم جاسر شاكر حمزة168

دمحم جمال دمحم السٌد السوٌسى169

دمحم حازم دمحم النبوي عبدالمعبود170

دمحم خالد دمحم الجبان171

دمحم ربٌع دمحم عبد السمٌع غزال173

دمحم رمضان محمود دمحم نعنوشة174

دمحم سراج الدٌن زكً خضر176

دمحم سعٌد الدمحمي جمعة177

دمحم سالمة عبد العزٌز السٌد178

دمحم سمٌر دمحم حسٌن عامر179

دمحم طارق دمحم شعبان ابراهٌم180

دمحم طارق دمحم عبدالسالم الماض181ً

دمحم طه احمد دمحم دروٌش182

دمحم عادل احمد النشتري183

دمحم عادل السٌد حسٌن أبو النجا184

دمحم عاطف سلٌمان أبو سعده185

دمحم عبدالداٌم سٌد عبدالداٌم186

دمحمعبدالعا ل على رمضان السكرى187

دمحم عبد هللا االحمدى البحٌرى190

دمحم عبد المنعم عبد الحمٌد السٌد191

دمحم عبد المنعم محمود دمحم الرفاعى192

دمحم عصام سعٌد الشافعى193

دمحم فاضل كمال عطٌة194

دمحم فتح هللا ابراهٌم فتح هللا195

دمحم فرٌد عبد السمٌع شواره196

دمحم دمحم احمد شعالن197

دمحم دمحم احمد دمحم سعدون198

دمحم دمحم محمود حسن200

دمحم محمود دمحم على غراب201

دمحم محمود محمود غزاله202

دمحم محمود مصطفى مراد203

دمحم مسعد احمد المسلمانى204
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دمحم مصطفى دمحم إبراهٌم المكر205

دمحم هشام عبد المنعم سلٌمان207

محمود احمد حامد سند208

 محمود احمد سعد محمود على209

محمود السعٌد إبراهٌم المرسى211

محمود بسٌونى السٌد بسٌونى212

محمود حامد عبد الرحمن المرسى213

محمود رضا دمحم دمحم محفوظ214

محمود سامً المطب البرماوي215

محمود ضٌاء صابر الجوهري216

محمود عالء الدٌن سالمه طه217

محمود عٌد الدمرداش خٌر هللا218

محمود دمحم حلمً البطط219ً

محمود دمحم صالح الدمرداش220

محمود دمحم صالح الدٌن أحمد221

محمود مصطفى إبراهٌم النمر222

محمود وحٌد فهٌم احمد المزٌن223

مصطفى إبراهٌم احمد إبراهٌم224

مصطفى إبراهٌم السٌد مراد225

مصطفى السعٌد مصطفى موسى226

مصطفى خالد نور الدٌن مرسى227

مصطفى طارق عزت إبراهٌم228

مصطفى عزب عبد الستار على230

مصطفى على مصطفى عبد الحمٌد231

مصطفى دمحم السٌد حسونة البخ232

مصطفى نا صر عبد هللا مصطفى233

معاذ عاطف عبد الغنى دمحم شاهٌن234

مالن ماهر عبد السٌد ابراهٌم235

موسى دمحم موسى السماحى236

مهند ٌاسر سٌد احمد احمد237

نادر  دمحم مصطفً أبو حشٌش238

نبٌه أبو العنٌن نبٌه الشنشورى239

نور الدٌن على العربً شحاتة240

وهبه سامً روفائٌل سٌدهم241

ٌاسر شرٌف السٌد دمحم سعد242
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ٌوسف احمد محمود السما243

ٌوسف على شولً ثابت244
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