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طالب مستجدون : اوال 
واحمد محسن عبدالمحسن خليفه1

واحمد محمد احمد البالط2

واحمد محمد احمد مصطفى نوفل3

واحمد محمود سليم احمد سليم4

واحمد نبيل نصر محمد سليمان5

باسراء جمال محمد ابراهيم القيمه6

باسماء ربيع اسماعيل محمد درويش7

باسماء محمد عبدالسالم السيد فرج8

باالء اكرامى ابراهيم موسى ابراهيم9

باالء يونس على امين عزوز10

بالزهراء الطنطاوى محمد نمله11

بامانى يوسف محمد عبدالفتاح البدرى12

باميره احمد احمد علوان13

باميره محمد زكريا محمد شلبى14

بانجى السيد عمر عبدالحميد بركات15

بانجى عبد العزيز طلعت الكفراوى16

واندراوس ابراهيم عطيه ابراهيم عطيه17

بايمان على على الدماطى18

بايه ابراهيم ربيع ابراهيم الفالل19

وجورج هانى عزت رياض20

بحسناء محمد عبدالحميد محمد الشرقاوى21

بداليا محمد محمد دحروج22

برضوى احمد موسى على حسن23

بروناء حسن يحيى خلف دنيا24

بريم جمال السباعى السباعى ناصف25
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بسلمى ايمن محمد على السيد26

بسلوى سامى داود محمود حميده27

بشروق شاكر محمد اسماعيل راضى28

بشهد على محمد يونس29

بشيماء هالل السيد الجمل30

وعبدالرحمن رضا محمد ابوالهيثم السباعى31

وعبدهللا شريف الدسوقى الغنام32

بعبله على حامد خطاب33

بعبير هاشم احمد امين عنبه34

بعزه عبدالمنعم هاشم ابراهيم السيد35

وعلى حسام الدين على الجناينى36

بعلياء السيد محمد عبدالرحمن بدر37

وعمر مصطفى فؤاد احمد الشيوى38

بفاتن محمد احمد ابراهيم نعمت هللا39

بفاتن محمد احمد محمد ابو ديغم40

وفارس عمرو فاروق عبدالحى الكوش41

بفلاير حسن محمد خليل42

وكريم محمد السيد حسن والى43

ومحمود ماهر يسرى عبدالعزيز القاضى 44

ومحمود هاشم محمد مشعل45

بمريم اشرف عبدالغنى سلطان46

بمريم السيد محمد السيد مخيمر47

بمريم محمد احمد حدوه48

ومصطفى اسماعيل بسيونى الشيخ49

ومصطفى السعيد محمد البدوى50
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بمنار ايمن ذكي غالي51

بمنال محمد فتوح زكى ابوسبع على52

بمنه هللا احمد عبدهللا سليمان شلبى53

بمنى مجدى شعبان محمد الفخرانى54

بمى محمد مصطفى عثمان عواجه55

بندى اشرف صالح الجليند56

بندى جمال ابراهيم محمد الدفراوى57

بندى حسان عبدالوهاب محمد الطيارى58

بنغم حجازى صالح حجازى ابوحدايه59

بنوران ابراهيم سعد محمد سعد 60

بنورهان جمال عطا نصر الدسوقى61

بنورهان رضا محمد المليجى62

بنورهان وليد السيد احمد يونس63

بنيره محمد عبدالقادر محمد ابوحسن64

بهاجر البلتاجى عبدالمعطى الوكيل65

بهاجر سامى محمد عبدالحميد المرساوى66

بهاجر عبدهللا عبدهللا دويدار67

بهبه رضا عبد المقصود خليفه شكر68

بهدى عاطف عبدالعاطى حسين69

بوسام الدين حسين احمد عبدالفتاح االخناوى70

بوفاء حماده سليمان داود71

بوفاء محمد فتح هللا الغريب72

بوالء محمد ابراهيم النعناعى73

بيارا فهيم محمد عبدالفتاح على74

بيارا مصطفى محمد المنير عامر75
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بيارا وليد عبدالسيد شعبه76

بياسمين طه رجب رضوان الحالوى77

بياسمين مصطفى مصطفى الحبشى78
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