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Businessاالول5416143نورهان جمال حسن طه شعبان

Businessالثانى5416009أحمد أيمن مختار السعيد

Businessاالول5415035جينا نادر سليمان مرقص فهمى

Marketingاالول5414117ياسمين سمير محمد عبد المقصود زياده ابراهيم

Accountingاالول5414001ابراهيم فتحى محمد عبد المجيد  الفخرانى

Financeاالول5414019امنيه هشام السيد احمد عبد الرحمن

Chineseاالول5516032مختار شوقى مختار عيد

Englishالثاني5516012جاسر محمد احمد حلمي

Englishالثانى5516002االء ايمن احمد نور الدين محمد

Frenchاالول5516055سارة فؤاد حليم زكى مسعود

Turkishاالول5516069مريم محمد حسن سليمان

Spanishاالول5516148نهى  نادر صالح محمد الصادق

Chineseاالول5515009ريم محمد محمد كامل حسن خليفه

Spanishاالول5515019لميس لؤى حسن على صومع

Englishاالول5515145مى هانى مصطفى ابراهيم عبد السالم

Turkishاالول5515084عال محمد احمد فخرى  عبدالفتاح

Frenchاالول5515042روميساء محمد عبد هللا  عباس

Englishاالول5514016اية احمد محمود محمد

Turkishاالول5514090منه هللا محمد سعد مسلم قناوى

Spanishاالول5514061سهيلة حامد محمود عبد هللا

Chinese االول5514053ريم خالد خليل محمد

Dentistryاالول5216606مصطفى محمود عفيفى احمد

Dentistryالثانى5216324منه هللا عادل عبد هللا

Dentistryالثالث5216164شيماء حسام نصر الدين محمد

Dentistryاالول5215080ايه عرفه ابراهيم حامد احمد

Dentistryالثانى5215297مى  عبد الحميد  محمد عبد الرؤف

Dentistryالثالث5215089تقى  خالد مصطفى محمد   صالح

Dentistryاالول5214154سارة عالء الدين احمد فتحى السعيد

Dentistryالثانى5214011احمد خالد محمد عبد الرحمن قرقوره

Dentistryالثالث5214108جينا احمد محمود كامل  محمد

Dentistryاالول5213117زينب عالء الدين احمد فتحى السعيد

Dentistryالثانى5213095داليا عادل عبد السالم السيد ناصف

Dentistryالثالث5213287هبه غيث جوخه دار
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العلوم المالية واالدارية

اللغات والترجمة

االسنان
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Generalاالول5316125روان جميل محمد حسين

Generalالثانى5316171عبدهللا محمد عبدهللا نصر شادي

Generalالثالث5316340مصطفي يسري محمد عرفه مصطفي حجازي

Architecturalاالول5316182عمار ياسر فتحى فتوح

Architecturalالثانى5316059اسراء عبد المنصف محمد داود

Computerاالول5315303هشام  محمد محمد  زيتون

Constructionاالول5315203محمد اشرف عبدالعظيم عبد الوهاب  ابو العزم

Mechanicalاالول5315065اسالم  ايمن احمد صالح الدين  الخولى

Electronicsاالول5315121ساره عادل منير الشامى

Petrochemicalاالول5315332مصطفى محمود عبد هللا على السيد حجازى

Electronicsاالول5314013احمد  حسن الحسن محمد على  عرابى

Architecturalاالول5314379ايه خالد بن الوليد محمد الشبراوى

Constructionاالول5314299موسي علي اسحاق محمد اسماعيل

Computerاالول5314251محمد مجدى محمد مدني عمر

Petrochemicalاالول5314136شيرين محمود عبد الجواد محمود نجا

Mechanicalاالول5314041احمد محمد رزق االمام ابراهيم

Computerاالول5313375نوح ايمن محمد عرنسه

Mechanicalاالول5313271محمد خالد حسن على محمد

Electronicsاالول5313309محمد كمال الدين عبد الغني محمود أحمد

Constructionاالول5313042أحمد كمال الدين عبد الغني محمود أحمد

Architecturalاالول5313258محمد احمد عبد الحميد سرحان

Petrochemicalاالول5313199عزيزة  محمود سعد  السيد  شحاته

Pharmacyاالول5116436ياره عالء عبد المجيد حامد عيسى

Pharmacyالثاني 5116267عمرو عزالدين احمد سعيد احمد عبدالرحمن

Pharmacyالثالث5116178ريهام مصطفى ابو اليزيد زيادة

Pharmacyاالول5115081ايه طارق ابراهيم محمد عبد هللا

Pharmacyالثاني 5115011احمد السيد عبد المولى السيد

Pharmacyالثالث5115448يمنى جمال المرسى ابراهيم عبد هللا

Pharmacyاالول5114077امنيه اشرف عبد العزيز احمد قطب

Pharmacyالثاني 5114611هاله أحمد محمد أحمد ابو الحسن

Pharmacyالثالث5114612هدير احمد السيد احمد ابراهيم

Pharmacyاالول5113141زياد مجدى عصمت بشارة

Pharmacyالثاني 5113355نورهان  عصمت عبد الغنى بسيونى  شاهين

Pharmacyالثالث5113144سارة احمد احمد ابراهيم السرو

الهندسة

الصيدله
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Generalاالول50816218مريم عالء على عبده درويش

Generalالثاني 50816103رنا احمد مختار محمود

Generalالثالث50816174كيرلس مجدى كامل عبد القدوس

Generalاالول50815273نوران ابراهيم محمد محمد   احمد

Generalالثاني 50815188محمد ابراهيم محمد ابراهيم

Generalالثالث50815117سارة اشرف على عبد السالم الخولى

Generalاالول50814256ندا محمد احمد فهمى  عماره

Generalالثاني 50814041اسراء محمد مسعد بالل

Generalالثالث50814230مصطفى محمد جالل سيد عبد الخالق

Generalاالول50813029اسماء  حسني محمد السيد  منصور

Generalالثاني 50813018اسراء احمد على على سليم

Lawاالول5616026بهى الدين معتز جمعه

Lawاالول5615137مؤمن محمد عبد الصمد  جوده

Lawالثاني 5615036حمدى سعيد على ناجى

Décorاالول51116273عائشه  محمد احمد ابو الفتح محمد  سالم

Décorالثاني51116027االء  ابراهيم زكى  شنب

Fashion Designاالول51116135علياء حسام بدرى على حسن

Décorاالول51115239سمر جمال عبد المقصود خليفه

Fashion Designاالول51115033امنية حسن السيد حسن متولى

Graphicاالول51115039ايثار ياسر محمد فؤاد

Media Artsاالول51115094سلمى اسامة محمد حامد

Paintingاالول51115248مريم  كمال الدين احمد محمد  العشري

Décorاالول51114105سهيله هشام قطب السيد

Graphicاالول51114178ندى طارق عبد المنعم محمد خطاب

Media Artsاالول51114137محمد سعيد سعد محمد بدر

Paintingاالول51114024اسماء خالد عبد المنعم اللبودى

Advertising-Graphicاالول51113034جالل  بدر احمد  االلفى

Interior Design and Furnitureاالول51113125هند ابراهيم محمود البساطى

الفنون والتصميم

الدراسات القانونية والمعامالت الدولية

العالج الطبيعى
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Anesthesia Technologyاالول51016175دينا عطا عبد الغنى جمعه

Generalاالول51016124ايه شريف عبيد محمود

Nutritionاالول51016444نوران مصطفى عباس عبد هللا زباره

Anesthesia Technologyاالول51015135جهاد محمد يحى عبد الرحمن حسان

Medical Equipment Technology 

Program
االول51015029احمد  هشام محمد   محمد

Medical Laboratory Technology 

Porogram
االول51015117اية على احمد الشناوى الخولى

Medical Laboratory Technology 

Porogram
الثانى51015189سالمة نصر الدين محمد احمد

Nutritionاالول51015336مروان محمد سعد محمد منصور

Radiological Sciences and Medical 

Imaging Technology Program
االول51015606تسبيح ممدوح احمد محمد

Medical Equipment Technology 

Program
االول51014052احمد مصطفي رجب نفادي

Medical Laboratory Technology 

Porogram
االول51013215نشوى عبد العليم حامد احمد

Medical Laboratory Technology 

Porogram
الثانى51014185سارة  صالح عبد العاطى السيد  الجندى

Nutritionاالول51014163دينا  محمود مصطفى  عثمان

Radiological Sciences and Medical 

Imaging Technology Program
االول51014108ايه عالء عبد الستار عبد العاطى

Hotel Managmentاالول5715017سلمى ايهاب محمد محمد عبد الاله

Generalاالول5716072امنه مجدى محمد عبد الرحيم

Generalاالول50916107نوران نبيل محمد السيد الخطيب

General الثانى50916011اسيل اشرف محمود عبد الرحمن

Journalism Divisionاالول50915073عمرو محمد محمد فوزي عبد المعطي  الشحيمي

Public Relation & ِ Advertising 

Division
االول50915122هبه محمد محمد السعيد أحمد عقده

Radio &Television Divisionاالول50915116نهى محب محمود طلعت  راضى

Journalism Divisionاالول50914087نور الهدى  عبد المنعم على محمد

Public Relation & ِ Advertising 

Division
االول50914085نهى ثروت محمود اللمسى

Radio &Television Divisionاالول50914041سهيله  احمد السيد محمد  الصردى

السياحة والفنادق

االعالم وفنون االتصال

العلوم الطبية المساعده


