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طالب مستجدون : اوال 
التربية البيئيةواحمد ابراهيم فكرى فخر الدين الجيزاوى1

التفكير الفلسفي والعلميواحمد اشرف محمد صالح صالح2

الثقافة العلميةواحمد السيد بلتاجى زعير3

التربية الصحيةواحمد السيد محمد احمد خليل4

التربية البيئيةواحمد تيسير سعد راشد5

التربية البيئيةواحمد حامد ابراهيم النجار6

الثقافة العلميةواحمد حسين محمد محمد سليمان7

التربية البيئيةواحمد سالمه عبد الرحمن بدوى8

التربية الصحيةواحمد شاكر محمد مصطفى نوح9

التربية الصحيةواحمد طارق السيد ابراهيم السيد10

التفكير الفلسفي والعلميواحمد عبدالمحسن ابوزيد عبدالباقى زايد11

التربية البيئيةواحمد على صبحى محمد رفاعى12

التربية الصحيةواحمد محمد عبد الحى فتوح الجيزاوى13

الثقافة العلميةواحمد محمد عبدالمجيد عوض هللا البطلى14

التفكير الفلسفي والعلميواحمد محمود عطيه عبد الرازق شبكه15

التفكير الفلسفي والعلميوادهم محمد ابو المجد محمد فره16

الثقافة العلميةباسماء عبد الحميد عبد المقصود الجزار17

التربية البيئيةباالء محمد حسن السباعى الشال18

الثقافة العلميةوالسيد الجوهرى السيد بهجت الطربيهى19

الثقافة العلميةباميره ابراهيم السيد ابوقالب20

التربية البيئيةوأحمد السيد بدران السيد حموده21

التربية البيئيةوأحمد غمرى عيد محمد الجندى22

التربية الصحيةوأسر السعيد احمد محمد عيسى23

التفكير الفلسفي والعلميبأيه محمد محمد على حسانين24

التربية الصحيةبآيه احمد عبد العزيز السيد عبد الصمد25

التربية البيئيةبآيه السيد على عبدالعزيز عطا هللا26
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التربية الصحيةبآيه أحمد عبد الحميد أحمد سليم27

الثقافة العلميةبآيه محمد عبد السالم عوض هللا28

التربية الصحيةوبيشوى شريف الجميل عزيز عوض29

التربية البيئيةبتقى محسن كمال الجمسى30

التربية البيئيةبحبيبه خالد كمال السعيد الباز31

الثقافة العلميةوحسام الدين محمد عبد النبى سعد بريك32

التفكير الفلسفي والعلميبحنين حماده حسن سيف33

الثقافة العلميةبرانسى فتحى حسن عبد العزيز محمد شعبان34

التربية الصحيةبرحاب محمد ابراهيم عبد المعين ابراهيم عبد الدايم35

الثقافة العلميةبرحمه ياسر السيد محمد الشيخ36

التربية الصحيةبروان عماد محمد مصطفى عبد الجواد37

التربية الصحيةبزياد مصطفى حسين عيد ابو زيده38

التربية الصحيةبساره خالد محمد حسان الهلباوى39

التربية البيئيةبساره محمد سعد حسن الطباخه40

التربية البيئيةوسالمه سعد سالمه رضوان41

التربية البيئيةبسما وائل عبده محمد الششتاوى42

التفكير الفلسفي والعلميبسناء محمد نور الدين عامر43

التربية البيئيةبشهد مجدى طه عبد الغنى المصرى44

التفكير الفلسفي والعلميبصباح محمد ابراهيم محمد جمعه45

التربية الصحيةوطه محمد عبد المحسن محمد الحسنين46

الثقافة العلميةوعادل محمد محمود احمد سالمه47

التربية الصحيةوعبد الرحمن ابراهيم مصطفى البربرى48

التربية الصحيةوعبد الرحمن هانى ابراهيم احمد ابراهيم49

الثقافة العلميةوعبد المجيد أشرف عبد المجيد السيد هيبه50

التفكير الفلسفي والعلميبعبير مصطفى عبدالحميد مصطفى بسيونى51

الثقافة العلميةوعمر عادل محمد السعيد عباس52

التربية الصحيةوفارس ابراهيم حامد حسن خليل53
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التربية البيئيةوكريم شكرى نصر ابو العزم فارس54

التربية الصحيةوكريم عالء الدين السيد احمد نصار55

التربية الصحيةوكريم ياسر ابراهيم يوسف56

التربية البيئيةبالرا سعيد فوزى على ابو المجد 57

التفكير الفلسفي والعلميومحمد بهاء عبد المجيد وهبه58

التربية الصحيةومحمد حسن محمد السعيد حسن زعير59

التفكير الفلسفي والعلميومحمد حسن محمد بعلج60

الثقافة العلميةومحمد حسين محمد رضا زكى امين61

التربية البيئيةومحمد حماده ابو اليزيد البشبيشى62

التفكير الفلسفي والعلميومحمد خالد الشحات متولى63

الثقافة العلميةومحمد خالد محمد محمد بدر64

الثقافة العلميةومحمد طارق على الطنطاوى65

الثقافة العلميةومحمد عالء صالح عبد الحليم66

التفكير الفلسفي والعلميومحمد مسعد محمود ابو الخير هالل67

التفكير الفلسفي والعلميومحمد مصطفى ابراهيم السباعى المصرى68

التربية البيئيةومحمد مصطفى محمد حسن على 69

التربية البيئيةومحمد يحيى أحمد أحمد الفرماوى70

التربية الصحيةومحمود حازم عبد الفتاح البشبيشى71

الثقافة العلميةومحمود كرم محروس حماده72

الثقافة العلميةومحمود محمد ابراهيم على ابراهيم73

التربية الصحيةومحمود محمد على البالط74

التربية الصحيةبمريم السيد ابراهيم السيد الشرقاوى75

التفكير الفلسفي والعلميبمريم السيد ابراهيم السيد الشرقاوى76

التفكير الفلسفي والعلميبمريم عادل سالمان يحى هشيمه77

التربية البيئيةومصطفى احمد محمد فرج78

التفكير الفلسفي والعلميومصطفى حسن على محمد البرماوى79

التربية الصحيةومصطفى محمد مصطفى عبد العزيز محمد80
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التفكير الفلسفي والعلميبمنة هللا أحمد صابر محمود أحمد 81

التفكير الفلسفي والعلميبمنة هللا عادل حامد الششتاوى شلبى82

التربية البيئيةبمنى مجدى محمد يحى امين83

التفكير الفلسفي والعلميونادر حامد الرفاعى مصطفى مشعل84

التربية الصحيةبندى السيد محمود اسماعيل85

الثقافة العلميةبندى كمال محمد المتولى86

الثقافة العلميةبنور الدين سامى عبد القوى عبد المنعم87

التفكير الفلسفي والعلميبنوران موسى حسن اسماعيل عيسى88

الثقافة العلميةبهنا تامر فايز كمال احمد89

الثقافة العلميةبوفاء محمد صالح محمد البيلى90

التفكير الفلسفي والعلميبيارا محمد احمد محمد منصور91

التفكير الفلسفي والعلميويامن ممدوح الغضبان شعبان92
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