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طالب مستجدون : اوال 
وابانوب عوض عادل عوض فرج1

بازهار اسامه عبدالسالم محمد بسيونى مدكور2

باسراء ايمن شبل عبدالهادى عمار3

باسراء سعيد فتحى عبدالرؤف خلف هللا4

باسماء محمد سليمان محمد الفقى5

باسماء محمد عبدهللا محمد الهطيل6

باسماء محمد مسعد اسماعيل7

باالء جمال الرفاعى قرقش8

باالء حسن محمود عبدالعزيز على9

بامنيه مصطفى الشحات ابوالفضل10

باميره محمد محمد بدر الدين11

بايه ماهر محمد عفان12

بايه مصطفى ابراهيم متولى13

ببسمله رافت محمد محمد ابو سعيده14

ببسنت اشرف محمود حامد عرفه عبدالعاطى15

بحبيبه محمد احمد احمد قبيض16

بحبيبه وليد حامد ابراهيم مهنا الشوره17

بحسناء رافت عبد ربه جاد شيحه18

بدينا صالح محمود البهنسى السقا19

برحاب عبداالحد عبد الرسول على قوره20

برنا احمد محمد سرحان21

بروان اسامه عبدالحميد شلبى وهيبه22

برودينا عيد السعيد محمد الحسينى23

بريم رمضان رمضان برغوت24

بريهام ثروت احمد الهليس25

بسلمى محمد عبدالمجيد على زوينه26

بسهيله احمد حسن محمد داود27

بسهيله السيد ابراهيم محمد الليثى28

بشهد اسامه عبدالرحيم عبدالغنى حسونه29

بشهد رأفت رشاد عبدالجواد البهنسى30

بشهد شريف عبد العال عبدهللا عبدالعال31
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بعائشه محمود صبحى عيد32

بفاطمه طارق عبدالعزيز على حاتم33

بمارفى شريف مجدى غطاس عطا هللا34

ومحمد عبدالمنعم عيد عبدالمنعم ابوالوفا35

بمديحه محمد عاطف زكريا داود36

بمروه طلعت عبدالجواد السيد غانم37

بمريم خالد احمد حمزه38

بمريم ماجد فوزى عبد المعطى العراقى39

بنانسى احمد حسن احمد القالي40

بندى السيد ابراهيم محمد ابراهيم41

بندى ايمن عبدالغنى الزيات42

بندى محمود حسين البردخينى43

بنهال عادل محمد حماد ابوالعطا44

بنورا محمد محمود سالم45

بنورسين عبدالعال شبل مرسى جمعه46

بوسام عصام بدران اسماعيل47

بيارا محمد ابراهيم محمود القط48
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