
 بدوي مبارك محمود علياحمد14487

 خالد محمد يونساحمد24488

 محمد فتحي الجوهرياحمد34360

جابر محمد طه احمد44499

سامي أبو المجد محمود علياحمد54392

محمد أبو المجد عبد اللطيفاحمد64445

 أشرف عبد السالم إبراهيماسالم74530

 محمد أبوالمجد عبد اللطيفاسالم 84546

 محمد جمال محمدجمال 94588

سيد حسن علي أبوحطبحسن 104611

 جمال عبد المنعم محمود عبد الموجودخالد114625

 محمد سيد مسعد محمد الشطوىسيد124649

 محمد لبيب عبد الصادقسيف الدين 134655

وليد فكرى حسن طارق144674

 عالم حسان عالم عبد القادرطارق 154675

أشرف السيد علي عبد الرحمن164772

 رضا االنصاري محمدعبد الرحمن 174789

 عصام محمد قطبعبد الرحمن 184791

السيد عبده علي واليعبد الرحمن 194794

موسى عيسى موسى أحمد عبد الرحمن 204801

أحمد إبراهيم سرورعبد هللا214816

أحمد عبد النعيم عليوهعبد هللا224739

أشرف محمود محمد عبد هللا234813

محمد محمد حسن مسعودعبد هللا244831

وليد محمد عبد العزيزعبد هللا254833

خالد عبد الحميد عبد الرحمن عبد هللا 264756

امين إسماعيل امين إسماعيلعالء274845

خالد علي صايمعلي284871

أحمد علي عبد الرحمن محمدعلي 295417

رمضان غريب حسين إبراهيمعلي 304877

أحمد عبده السيد درويشعمار314882

السيد عبده علي والىعمر324888

غالي إبراهيم أحمد عمر334900

 أحمد السيد أحمد مصطفىعمر 344913

محمد شوقي عبد الشافيعمر 354921

محمد زكريا إبراهيم عمرو364938

ايهاب محمد عبد هللا زعربمحمد375029

حسن محمد أحمد حسنمحمد385048

صبري علي محمد عليمحمد395077

عابدين علي حسن بكرمحمد405082

علي حسين عبد القادر سليمانمحمد415093

مجدي شوقي مرزوق رضوانمحمد425101

محمود محمد محمود خليلمحمد435108

 السيد نوبي أبو بكر محمدمحمد 445139

 أشرف عبده أحمدمحمد 455138

 حمدي محمد محمد السمانمحمد 465142

 عادل محمد محمد سويلممحمد 475147

ايوب إبراهيم عبد النبي الشرانمحمد 485162

أشرف إبراهيم فرحات محمد 495158

عبد الهادي محمد إبراهيم محمد 505182

اسماء للدفعة االولى التي سيتم توقيع الكشف الطبي عليها من المتقدمين لاللتحاق بمركز تدريب الهيئة طبقا 
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عماد عبد العظيم إبراهيممحمد 515185

يوسف سعد محمد إسماعيل محمود525240

 عادل إبراهيم إبراهيم محمود  535246

أحمدي عبد المنعم أحمدي حبيشي مصطفي545304

حسين محمد محمد الجيزاويمصطفي 555321

 أحمد إبراهيم أحمد بحيريمهند 565336

 حسام الدين سيد حسنين رضوانمهند 575337

ياسر مصطفى حراجي نصر هللامهند 585339

أحمد محمد إسماعيل مؤمن595343

 جمعه صالح حسن أبو لبنهشام605364


