
النسبة المئويةGPAالترتيبالمستوى االكاديمىالقسماسم الطالبرقم الطالبالكلية
4.0098.70األولFreshmenـــــــــنادين عبدالحليم عبدالمحسن عبدالحليم الطوى5117347

4.0098.62الثانىFreshmenـــــــــنهى على احمد ادم ابوزيد5117361

4.0098.17الثالثFreshmenـــــــــشيرى مصطفى سيد محمد جاد5117606

3.9996.23األولSophomoreـــــــــياره عالء عبد المجيد حامد عيىس5116436

3.9895.25الثانىSophomoreـــــــــمحمود محمد أحمد إسماعيل إبراهيم5116325

3.9894.78الثالثSophomoreـــــــــمارينا جورجى نرص جورجى5116291

3.9994.33األولJuniorـــــــــايه طارق ابراهيم محمد عبد هللا5115081

3.9694.44الثانىJuniorـــــــــيمنى جمال المرىس ابراهيم عبد هللا5115448

3.9593.65الثالثJuniorـــــــــاحمد السيد عبد الموىل السيد5115011

4.0097.15األولMid-Seniorـــــــــهاله أحمد محمد أحمد ابو الحسن5114611

ف عبد العزيز احمد قطب5114077 4.0095.75الثانىMid-Seniorـــــــــامنيه اشر

ى5114395 3.9995.55الثالثMid-Seniorـــــــــنورهان جمال عبد الفتاح حساني 

4.0096.81األولFreshmenـــــــــنوران حمدى ابراهيم السيد5217351

4.0096.62الثانىFreshmenـــــــــسلىم احمد محسن دعبيس5217147

4.0096.40الثالثFreshmenـــــــــعبد الرحيم اسالم عبد الرحيم عبد العزيز عىل5217179

4.0095.63األولSophomoreـــــــــمصطفى محمود عفيفى احمد5216606

3.9995.31الثانىSophomoreـــــــــشيماء حسام نرص الدين محمد5216164

3.9894.90الثالثSophomoreـــــــــمنه هللا عادل عبد هللا5216324

3.9895.58األولJuniorـــــــــىم  عبد الحميد  محمد عبد الرؤف5215297

3.9895.01الثانىJuniorـــــــــتفى  خالد مصطفى محمد   صالح5215089

3.9594.65الثالثJuniorـــــــــايه عرفه ابراهيم حامد احمد5215080

3.9294.03األولMid-Seniorـــــــــسارة عالء الدين احمد فتىح السعيد5214154

3.9293.11الثانىMid-Seniorـــــــــاحمد خالد محمد عبد الرحمن قرقوره5214011

3.8792.21الثالثMid-Seniorـــــــــجينا احمد محمود كامل  محمد5214108

ى5317121 3.7992.57األولArchitecturalFreshmenروان فهىمي السعيد الحساني 

3.7791.85الثانىArchitecturalFreshmenمريم ايهاب اسعد ماهر فهىم اسعد5317360

3.9895.39األولGeneralFreshmenاحمدهللا عاطف محمد عىلي عبدالمعطي جمعه5317011

ى5317273 ي جاهي 
ف عبدالفتاح  مصطفى 3.9797.08الثانىGeneralFreshmenمحمد اشر

3.9697.37الثالثGeneralFreshmenعمر سعد احمد السيد رفاعي5317221

3.5689.51األولArchitecturalSophomoreاشاء عبد المنصف محمد داود5316059

ي حجازي5316340
ي يرسي محمد عرفه مصطفى

3.9396.63األولComputerSophomoreمصطفى

3.8795.07األولConstructionSophomoreعمر محمود محمد رضا ابو النجا5316201

3.7191.62األولElectrical (communication)Sophomoreحسن عىلي حسن محمد خميس5316104

ى عباس احمد5316107 ى محمد حسي  3.8494.24األولMechanicalSophomoreحسي 

3.9494.96األولPetrochemicalSophomoreعبدهللا محمد عبدهللا نرص شادي5316171

يف عىل حسن  ابو عمر5315019 3.9295.34األولComputerJuniorاحمد شر

ف عبدالعظيم عبد الوهاب  ابو العزم5315203 3.8694.06األولConstructionJuniorمحمد اشر

3.8594.49األولElectrical (Power)Juniorعزت  خالد  عبد العليم جاد هللا5315158

3.8394.38األولElectrical (communication)Juniorساره عادل مني  الشاىم5315121

3.8294.14األولMechanicalJuniorاسالم  ايمن احمد صالح الدين  الخوىل5315065

3.6690.67األولPetrochemicalJuniorعمر  خالد  محمود اسماعيل جادو5315169

اوى5314379 3.6588.48األولArchitecturalMid-Seniorايه خالد بن الوليد محمد الشيى

ي عمر5314251
3.7389.47األولComputerMid-Seniorمحمد مجدى محمد مدنى

3.7190.41األولConstructionMid-Seniorموىسي عىلي اسحاق محمد اسماعيل5314299

3.6287.79الثانىConstructionMid-Seniorحمدي السيد عبد المنعم السيد الديب5314100

3.9593.58األولElectrical (communication)Mid-Seniorاحمد  حسن الحسن محمد عىل  عرانى5314013

3.5386.20األولElectrical (Power)Mid-Seniorعبد الرحمن محمود محمد عبد هللا عبد الرحيم5314156

3.6388.40األولMechanicalMid-Seniorاحمد محمد رزق االمام ابراهيم5314041

ين محمود عبد الجواد محمود نجا5314136 3.6688.48األولPetrochemicalMid-Seniorشي 

3.9997.08األولGeneralFreshmenاحمد مجدى احمد  الزنانى5416154

 2018-2017بيان عن الطالب االوائل عن العام الدراسى 

الصيدلة والتصنيع الدوانى

طب االسنان

الهندسة

العلوم المالية واإلدارية



النسبة المئويةGPAالترتيبالمستوى االكاديمىالقسماسم الطالبرقم الطالبالكلية

 2018-2017بيان عن الطالب االوائل عن العام الدراسى 

الصيدلة والتصنيع الدوانى

3.9595.55الثانىGeneralFreshmenماجد اكرم سعد فرج5417076

4.0097.63األولGeneralSophomoreنورهان جمال حسن طه شعبان5416143

3.9193.67الثانىGeneralSophomoreأحمد أيمن مختار السعيد5416009

3.8092.00األولAccountingJuniorجينا  نادر سليمان مرقص  فهىم5415035

3.7088.49األولFinanceJuniorمروان محمد عىل اسماعيل عبد القادر  اسماعيل5415106

ه حسن توفيق الوكيل5517070 4.0096.03األولChineseFreshmenني 

3.7188.34األولEnglishFreshmenنانىس محمود عبدالعزيز السعودى5517101

3.5885.84الثانىEnglishFreshmenشادن هشام عىل يوسف عشماوى5517029

3.9894.30األولSpanishFreshmenهللا عبده الشيخ-اسماء محمد فتح5517151

3.7487.91األولTurkishFreshmenنورهان جالل الغريب عبدالمؤمن5517118

 مختار عيد5516032
ى
3.9694.40األولChineseSophomoreمختار شوق

3.8992.11األولEnglishSophomoreاالء ايمن احمد نور الدين محمد5516002

3.8590.14الثانىEnglishSophomoreجاش محمد احمد حلىمي5516012

3.9391.71األولFrenchSophomoreسارة فؤاد حليم زىك مسعود5516055

3.8792.34األولSpanishSophomoreروان خالد سعد ابراهيم الدباح5516062

3.9092.92األولTurkishSophomoreمريم محمد حسن سليمان5516069

3.9693.33األولChineseJuniorريم محمد محمد كامل حسن خليفه5515009

3.9092.57األولEnglishJuniorىم هانى مصطفى ابراهيم عبد السالم5515145

3.7188.12األولFrenchJuniorروميساء محمد عبد هللا  عباس5515042

3.9192.38األولSpanishJuniorلميس لؤى حسن عىل صومع5515019

3.7187.43األولTurkishJuniorعال محمد احمد فخرى  عبدالفتاح5515084

3.7289.64األولFreshmenـــــــــمحمود عيىس محمد عمران5617097

ى جمعه5616026 3.7389.81األولSophomoreـــــــــبىه الدين معيى

3.6888.58األولJuniorـــــــــحمدى سعيد عىل ناجى5615036

ي5717065
ى
3.9593.06األولGeneralFreshmenمحمد طارق طلبه محمود المنوق

3.6788.50األولGeneralSophomoreمريم نبيل يوسف صعب5716056

3.7189.03األولHotel ManagmentJuniorسلىم ايهاب محمد محمد عبد الاله5715017

4.0097.76األولFreshmenـــــــــعماد الدين  كارم محمود محمد  عبد الوهاب50817147

4.0097.09الثانىFreshmenـــــــــعبدهللا فتىح احمد عىل القاعود50817140

4.0096.14الثالثFreshmenـــــــــايموندا عماد فؤاد فخرى عوض50817062

4.0095.67األولSophomoreـــــــــرنا احمد مختار محمود زهران50816103

3.9995.49الثانىSophomoreـــــــــعبد الرحمن فتىح محمد محمد عينوس50816149

لس مجدى كامل  عبد القدوس50816174 3.9896.01الثالثSophomoreـــــــــكي 

4.0097.29األولJuniorـــــــــنوران ابراهيم محمد محمد   احمد50815273

4.0096.64الثانىJuniorـــــــــساجى  حسن عبد العزيز  احمد50815114

4.0096.48الثالثJuniorـــــــــمحمد ابراهيم محمد ابراهيم50815188

4.0097.91األولMid-Seniorـــــــــندا محمد احمد فهىم  عماره50814256

4.0096.54الثانىMid-Seniorـــــــــاشاء محمد مسعد بالل50814041

3.9997.14الثالثMid-Seniorـــــــــمصطفى محمد جالل سيد عبد الخالق50814230

يف50917101 4.0095.09األولGeneralFreshmenلينه حسن عىل مصطفى احمد الرسر

3.9796.68الثانىGeneralFreshmenعىل ابراهيم محمد ابراهيم حشاد50916153

نا محمد محمود محمود السمنودى50917133 3.9195.97الثالثGeneralFreshmenمي 

3.8994.74االولJournalism DivisionSophomoreنورهان ايمن محمد عبد الحميد50916108

& Public Relationمروه عبد الرحيم صالح محمد50916080 ِ Advertising DivisionSophomore3.9797.34األول

3.9997.15األولRadio &Television DivisionSophomoreنوران نبيل محمد السيد الخطيب50916107

3.7389.28األولJournalism DivisionJuniorعمرو محمد محمد فوزي عبد المعطي  الشحيىمي50915073

& Public Relationهبه محمد محمد السعيد أحمد عقده50915122 ِ Advertising DivisionJunior3.9694.94األول

3.9796.98األولRadio &Television DivisionJuniorعهد اكرم محمد مطاريد50915074

جمة اللغات واليى

الدراسات القانونية والمعامالت الدولية

السياحة وإدارة الفنادق

االعالم وفنون االتصال

العالج الطبيىع

العلوم المالية واإلدارية



النسبة المئويةGPAالترتيبالمستوى االكاديمىالقسماسم الطالبرقم الطالبالكلية

 2018-2017بيان عن الطالب االوائل عن العام الدراسى 

الصيدلة والتصنيع الدوانى

3.6786.73األولAnesthesia TechnologyFreshmenيوسف محروس ابراهيم محمد المعداوى51017463

4.0095.14األولNutritionFreshmenفرح ايهاب احمد الطنطاوى احمد51017611

يف محمود عبد الغنى حسن51017608 3.9594.41األولProsothodontic TechnologyFreshmenهاجر شر

4.0096.39األولGeneralFreshmenوفاء عبدالمجيد محمد محمد زين51017449

3.9894.05الثانىGeneralFreshmenسلىم عماد الدين عبد الرؤف عىل محمد51017212

3.9694.10الثالثGeneralFreshmenدينا عاطف مختار الغضبان51017172

3.9695.08األولAnesthesia TechnologySophomoreدينا عطا عبد الغنى جمعه51016175

يف عبيد محمود51016124 3.9595.13األولMedical Laboratory Technology PorogramSophomoreايه شر

3.9493.31الثانىMedical Laboratory Technology PorogramSophomoreسعد عبد الفتاح سعد محمد ندا51016224

3.9293.30الثالثMedical Laboratory Technology PorogramSophomoreهاجر فتىحي محمد يوسف بكر51016454

3.7689.57األولNutritionSophomoreنوران مصطفى عباس عبد هللا زباره51016444

3.8994.26األولRadiological Sciences and Medical Imaging Technology ProgramSophomoreشيماء محمد فتىح محمد إسماعيل51016242

3.8691.69األولAnesthesia TechnologyJuniorجهاد محمد يىح عبد الرحمن حسان51015135

3.9493.38األولMedical Equipment Technology ProgramJuniorاحمد  هشام محمد   محمد51015029

3.9393.76األولMedical Laboratory Technology PorogramJuniorسالمه  نرص الدين محمد احمد  هريدى51015189

3.9293.81الثانىMedical Laboratory Technology PorogramJuniorاية عىل احمد الشناوى الخوىل51015117

3.8892.02الثالثMedical Laboratory Technology PorogramJuniorمها محمد حلىم حافظ عامر51015611

3.9191.97األولNutritionJuniorمروان محمد سعد محمد منصور51015336

3.8891.57األولRadiological Sciences and Medical Imaging Technology ProgramJuniorتسبيح ممدوح احمد محمد51015606

3.9393.43األولGeneralFreshmenعمرو هالل شبل عبدالعزيز القصاص51117157

3.9193.29الثانىGeneralFreshmenمريم عىل محمد علوي عىلي علوي51117210

3.9192.03الثالثGeneralFreshmenيوستينا نبيل عزيز مقار51117305

3.9994.71األولDécorSophomoreعائشه  محمد احمد ابو الفتح محمد  سالم51116273

3.9792.79الثانىDécorSophomoreاالء  ابراهيم زىك  شنب51116027

3.9291.68الثانىDécorSophomoreسمر جمال عبد المقصود خليفه51115239

3.8991.26األولFashion DesignSophomoreعلياء حسام بدرى عىل حسن51116135

ه عالم عبدالقادر عالم51116040 3.8591.09األولGraphicSophomoreامي 

3.8592.24األولMedia ArtsSophomoreعمر محمد وهبه  ابوعيىس51116138

3.8892.79االولDécorJuniorمعتصم امي  الباز احمد51115169

ة عادل محمد عبد القادر  محمد51115203 3.8892.15الثانىDécorJuniorني 

3.6889.75األولFashion DesignJuniorامنية حسن السيد حسن متوىل51115033

3.8091.12األولGraphicJuniorايثار ياش محمد فؤاد زعزع51115039

3.8792.43األولMedia ArtsJuniorسيف الدين  اسامه عزىم قطب  عىل51115110

ي51115248 3.9191.51األولPaintingJuniorمريم  كمال الدين احمد محمد  العرسر

3.9293.88األولDécorMid-Seniorسهيله هشام قطب السيد51114105

3.7989.57الثانىDécorMid-Seniorدنيا كمال حسنى الحسينى  سعيد51114065

3.9192.51األولGraphicMid-Seniorندى طارق عبد المنعم محمد خطاب51114178

3.9294.56األولMedia ArtsMid-Seniorمحمد سعيد سعد محمد بدر51114137

3.6386.27األولPaintingMid-Seniorاسماء خالد عبد المنعم اللبودى51114024

العلوم الطبية المساعدة

الفنون والتصميم


