
Faculty Supervisiors 
IDاالســــــــــــــــــم

ابراهيم اشرف جابر محمود السيد بركات15117001

ابراهيم عبد الحليم ابراهيم حواش25117002

ابراهيم محمود احمد الصباغ35117003

ن لطفى.1 احمد ابراهيم عبد العزيز عبد العال45117004د.نيف

C33455117005احمد احمد جاب هللا احمد يونس

drnivo@gmail.com65117006احمد احمد جالل ريحان

احمد اسامه احمد دمحم ابراهيم75117007

احمد السيد حسن عبد الهادى85117008

احمد ايمن محمود السيد دمحم عبد الوهاب95117009

احمد حسن حسين عبده سليم عرفه105117010

احمد خالد بسيونى عبده عبد الباقى115117011

احمد خميس دمحم العكر125117012

احمد رمضان دمحم ابو المكارم عبد المجيد135117013

احمد سالم عبد القادر عبد الجليل145117014

احمد سمير احمد دمحم الشاذلى155117015د.ايناس مسعود.2

C108 165117016احمد طارق ابراهيم صالح دمحم

inas.masoud@pua.edu.eg175117017احمد عادل احمد دمحم الحاج حسين

احمد عادل احمد دمحم زكى185117018

احمد عبد العليم عبد المجيد دمحم دياب195117019

احمد عصام الدين محمود عبد الرحمن دمحم205117020

احمد على محمود عبد المقصود عبد ربه215117021

احمد دمحم احمد دمحم الجمال225117022

احمد دمحم خليل السيد235117023

احمد دمحم سعد دمحم محمود العطفى245117024د.حنان سم .3

C310255117025احمد دمحم عبد الغنى شحاته

hanan.samir@pua.edu.eg265117026احمد دمحم عبد الهادى محمود الرمسيسى

احمد ممدوح فتح هللا على عبيد275117027

احمد ناجى عطيه عبد العزيز حمودة285117028

احمد ناصر عبد العزيز سراج295117029

احمد هانى حلمى عبد الحميد 305117030

احمد وائل محمود عبد العظيم315117031

احمد ياسر امين النجار325117032

احمد ياسر دمحم عرفات335117033

فيظ.4 اروى احمد عبد العزيز دمحم خليل345117034د.ع عبدا

C032355117035اريج عماد دمحم خليل برغش

dr.alys@yahoo.com365117036اسامه دمحم على السيد احمد دمحم

اسراء اشرف مطاوع شندى شميس375117037

اسراء الساعدى راغب ذكى385117038

اسراء اياد سيف اليزل ابراهيم خضر395117039

اسراء بهيج دمحم حسن ابو جاريه405117040

اسراء عبد هللا شعبان عبد المقصود سيد احمد415117041

اسراء فتحى عبد الرحمن عبد المطلب425117042

اسراء محمود صالح دمحم عوض435117043

ادى.5 ين عبدال اسالم سامى مبارك خير هللا445117044د.ش

C616455117045اسماء احمد احمد دمحم البروه

اسماء عبد الرؤف دمحم خليل465117046

اسماء عزت عبد الغفار عثمان475117047

اسماء محمود احمد السيد485117048

اشرقت جابر حسن سليم495117049

اكرام ضاحى شحاته ابراهيم السيد الكومى505117050

االء ابراهيم حسين عبد الحميد شباط515117051
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االء احمد دمحم على بسيونى525117052

االء اسامه عرفه دمحم حموده535117053

ناده اسليم .6 االء جابر حسن ايفى545117054د.

C342555117055االء رمضان سعيد محمود العزازى

hanada.islim@pua.edu.eg565117056االء طارق وحيد على عريف

االء دمحم السيد دمحم السيد بكرى575117057

االء دمحم عبد الفتاح عبد ربه خير هللا585117058

االء محمود توفيق سراج دمحم595117059

الحسين احمد حسن عفيفى الفار605117060

امانى رضا دمحم عبد الفتاح مازن615117061

امانى دمحم دمحم مبارك هندى625117062

ى.7 امل احمد طه احمد635117063د.ن سليمان السالمو

C438645117064امل السعيد دمحم احمد

nohasolimanhassan@yahoo.com655117065امل مجدى قناوى احمد النحاس

امنيه سعد دمحم زغلول665117066

اميرة درويش كامل السنهورى675117067

انجى جورج ميخائيل غبريال غالى685117068

انجى عصام عبد الفتاح توفيق دمحم695117069

انجى دمحم ربيع عبد العزيز ابو غنيمه705117070

ايه احمد دمحم عبدالرؤف اللقانى715117081

ايه اسامه محمود عبد الاله عابدين725117082

ايه شحاته حماده عبد الرؤف حماده735117083

ايه ضياء الدين فتحى عوض الشنديدى745117084د.منه هللا احمد اسماعيل.9

ايه عالء الدين دمحم عطا هللا755117085

C416765117086ايه فتحى عبد المقصود عطيه سليمان

dr_menna125@yahoo.com775117087ايه دمحم على دمحم احمد

ايه دمحم دمحم دمحم جعبوب785117088

ايه محمود عجمى نصار795117089

ايه مسعد دمحم ابراهيم زايد805117090

ايه مصباح عبد العاطى عبد العزيز مصباح815117091

ايهاب رمضان الكومى مصطفى دمحم تفال825117092

10. باسم دمحم عبد الحميد دمحم النجار835117093د.سا الذ

C430845117094بسام مصطفى كامل مصطفى

sally.elzahaby@yahoo.com855117095بسمه نبيل على عبد العاطى ابو سالمه

بسنت سعيد دمحم عرابى865117096

بسنت دمحم مختار دمحم بكور875117097

بهاء عصام حسن ناصر885117098

بيتر شهدى نجيب عطا هللا شنوده 895117099

بيتر وسيم وليم رياض قلته905117100

تبارك جمال احمد احمد دمحم915117101

تسنيم مصطفى مسعد صادق925117102

تقى مبروك فتحى محمود كرم935117103د.مروة عاطف.11

C410945117104جنى سامح دمحم عبد المنعم

marwa_atef83@hotmail955117105جهاد امجد عز الدين حسن

جهاد على رمضان احمد جبر965117106

جهاد فوزى نبيه الصباغ975117107

جهاد مجدى عبد النبى مصطفى985117108

حبيبة احمد رمزى رمضان995117109

حبيبة دمحم على حسن عبد العزيز1005117110

حبيبه محمود احمد السوسانى1015117111

حبيبه مندور عبد السالم فتح هللا عبد السالم1025117112

حسام دمحم عبد العظيم دمحم الشملول1035117113

ى.12 حسن معتز حسن على الخوجة1045117114د.ان السودا

C3421055117115حمزه صالح ايهاب سعد

doc_anoug@hotmail1065117116حمزه دمحم حمزه عبد هللا سليم

حنين اشرف عبد العزيز ابراهيم عبد العزيز1075117117

حنين اشرف محمود السعيد الصندفاوى1085117118



خالد حسن موسى دمحم صقر1095117119

خالد دمحم فوزى عبد الوهاب صالح1105117120

خالد وليد فتحى دمحم عبده قنديل1115117121

داليا مجدى ابراهيم ابراهيم شعبان1125117122

داليا مجدى مصطفى ابو المعاطى الفار1135117123

داليا دمحم عبد هللا دمحم عالم1145117124د /غادة ناصف.13

C3421155117125داليا مصطفى مصطفى حسن الزيات

ghada_han@yahoo.com1165117126داليا ياسر عادل على دمحم

دنيا خالد حمدى دمحم السيد1175117127

رانا رمزى كمال عيسى جاد1185117128

رانا عصام عبد العزيز احمد1195117129

رانيا خالد عبد هللا سعد1205117130

رانيا عماد احمد الكومى سعد1215117131

رحيق ايمن على عبد هللا شحاته1225117132

رضوى مجدى فؤاد عبد التواب ناصف1235117133

رنا حسام دمحم حسين شنقار1245117134

رنا فتحى ابراهيم محمود حسين1255117135 د /احمد نو عامر.14

D5 (D543)1265117136رنا دمحم احمد احمد شحاته

Ahmed.amer@pua.edu.eg1275117137رهف عادل دمحم شتا

روان ابراهيم دمحم مرسى سبعجد1285117138

روان اشرف لطفى ابراهيم الصيفى1295117139

روان السيد ياسين احمد الحنفى1305117140

روان حسن عبد الاله احمد1315117141

روان سالم عبد الوهاب عبد الال1325117142

روان سامى على محمود حسن1335117143

15. د ة جابر ع ال روان طلعت عبد ربه السيد سعده1345117144د/ام

C4101355117145روان عادل السيد الهوال

amiraelbaradei@gmail.com1365117146روان عبد الرؤف دمحم الصمودى

روان عبد الهادى ابراهيم دمحم1375117147

روان دمحم احمد عبد القوى عبد الرحيم1385117148

روان دمحم رافت الجوهرى1395117149

روان دمحم على دمحم حسب هللا1405117150

روان نبيل عثمان عبد الوهاب السمخراطى1415117151

روال شريف دمحم محمود الشنديدى1425117152

رؤية دمحم عبد هللا حسن عمر1435117153

ريم احمد احمد سباق عيسى1445117154د/دمحم محمود احمد محمود حمدى.16

C2081455117155ريم ايهاب دمحم سالمه بدر

baloo_sidalla@hotmail.com1465117156ريم سعيد دمحم رضا عبد السالم الشقرا

ريم دمحم السيد عبد الفتاح احمد1475117157

ريهام دمحم السيد مكاوى1485117158

زياد امجد ابراهيم دمحم عابدين1495117159

زياد جمال المحمدى خليل1505117160

زياد عماد الدين عبد الفتاح حسين1515117161

زياد عمرو عبد الفتاح دمحم سعران1525117162

زياد كمال دمحم كامل دمحم اسعد موقع1535117163م.م أحمد عشماوي .17

C4581545117164سارة كمال عبد الرؤف احمد السماحى

a3ashmawy1098@gmail.com1555117165ساره ابراهيم جمعه دمحم ابراهيم

ساره السيد عبد الحكيم عالم حسين1565117166

ساره ماجد حسن يوسف الكالف1575117167

سامح حسن السيد دمحم بسراوى1585117168

ساندرا حكيم نسيم غابيوس1595117169

ساندى االمير جرجس اسكندر1605117170

سلمى طارق احمد امام عبد الرحمن1615117171

سلمى طارق حسن عثمان ابراهيم1625117172

سرى .18 سلمى على على الزيات1635117173م.م حسام الدين 

C0301645117174سلمى على دمحم على يوسف

hussam.youssry@pua.edu.eg1655117175سلمى دمحم رجب احمد مهدى

سلمى دمحم سامى جاد حسين1665117176

سلمى دمحم دمحم اسماعيل بدير1675117177



سماء دمحم حسن حسن ابو خضره1685117178

سميه سالم عبد العاطى سليمان1695117179

سهام صالح حسن احمد البانوبى1705117180

سهيلةصابر انور منصور الخشيمى1715117181

سهيله دمحم رفعت جبر ابو المجد1725117182م.م.م أشرف.19

C4561735117183سوميه بسيونى جابر جابر

mona_mony_89@hotmail.com1745117184سيمون بدر جرجس رزق هللا

شاهنده جابر كمال حسين محمود1755117185

شذى عبد اللطيف دمحم عبد اللطيف1765117186

شروق احمد احمد السيد الفايش1775117187

شروق احمد عطا هللا مصطفى عبده1785117188

شروق السيد دمحم فتح هللا شكر1795117189

شريف شعبان فتحى محمود دمحم الديب1805117190

شريف فرج عبد الحميد السيد شحاته1815117191

شهاب محمود زكريا الفولى1825117192

شهد رضا محروس حسن بيومى1835117193

ه.20 شهد سامى فؤاد غبريال1845117194م.م نوران عط

C4561855117195صباح سمير منصور شراره

nouran_mohamedatia@yahoo.com1865117196عادل رضوان دمحم رضوان

عائشة ايمن ابراهيم احمد عبد العليم1875117197

عبد الرحمن ابراهيم عطيه عيسى دمحم1885117198

عبد الرحمن احمد ماهر دمحم محمود المصرى1895117199

عبد الرحمن اشرف عبد المنعم دمحم يحى1905117200

عبد الرحمن عمر احمد عبد الهادى1915117201

عبد الرحمن دمحم السيد احمد ناجى1925117202

عبد الرحمن ناصر دمحم شرف دمحم 1935117203

عبد المنعم دمحم عبد المنعم دمحم على مقدم1945117204م.م منة حمودة.21

C458 1955117205عبد الهادى جمال احمد احمد حماده

dr_menna@live.co.uk1965117206عبدالرحمن عمر مفتاح عبد الرازق

عبدهللا ابراهيم عبد هللا عمر فراج1975117207

عبدهللا احمد فريد دمحم عبد الغنى1985117208

عبدهللا دمحم حمدى الحوشى1995117209

عبدهللا دمحم عبد المنعم عقاب2005117210

عز الدين دمحم حسين عبد القوى2015117211

عزه بسيونى عبد السالم بسيونى الشافعى2025117212

عالء الدين حسام الدين سعد دمحم الدرشابى2035117213

على حسين فايز على فهمى2045117214م.م منةالطراوى .22

C4582055117215على دمحم احمد الجمل

mennatallah.eltarawy@pua.edu.eg2065117216علياء محمود عبد السميع جامع

علياء يسرى عبد هللا عبد اللطيف مصطفى2075117217

عمر احمد عبد السالم خبيز2085117218

عمر الدمرداش الدمرداش عبد العزيز2095117219

عمر المتولى عبد الفتاح المتولى عبد المعطى2105117220

عمر باهر السيد فوزى حسن2115117221

عمر خالد دمحم عماد الدين دمحم عبد هللا2125117222

عمر عصام عبد القادر رومية2135117223

23. عمر على عبد الرؤف نصار2145117224م.م مروة شو

C4582155117225عمر دمحم سعدالدين مصطفى

marwa.gad@pua.edu.eg2165117226عمر دمحم عبد الوكيل دمحم زنقير

عمرو حسين نعيم جاب هللا عمارة2175117227

عمرو خالد عبد الفتاح الشافعى احمد2185117228

عمرو طارق عبد الفتاح الشريعى2195117229

عمرو عطية ضيف عبد الجليل قريطم2205117230

عمرو دمحم دمحم عطوه دمحم2215117231

غاده ماهر حلمى رحيم البرقى2225117232

غاده دمحم السيد حافظ فوده2235117233

ة مجدى.24 غدير عبد السالم  دمحم احمد2245117234م.م ام

D1 (D531)2255117235فادى رفيق حسيب حكيم انيس



amira_mansour88@hotmail.com2265117236فاطمه احمد السيد عمار موسى

فاطمه دمحم محمود عمر خليفه2275117237

فرح دمحم امين عبد الرازق زين الدين2285117238

فرح وائل الحسين حمزه السعيد2295117239

كريم السيد احمد السيد2305117240

كريم صالح حسن دمحم نجم2315117241

كنزى جمال على احمد دمحم الفوال2325117242

كيرلس صموئيل روفائيل حكيم رزق هللا2335117243

الميس السيد عبد الوهاب دمحم فريد السيد عوض2345117244

25. ا لؤى هشام محمود القضابى2355117245م.م مرام 

C2582365117246ليلى رفاعى دمحم سالمة

maram.elmansy@pua.edu.eg2375117247لينا هيثم عبد اللطيف دمحم ابو علو

لينة ممدوح احمد محمود2385117248

مارفى امجد جورج ميخائيل قالده2395117249

مارينا رافت جرجس جبران2405117250

مارينا ماجد شكر هللا نصيف جالب2415117251

مارينا مجدى رزق هللا بدوى سالمه2425117252

لس رافت.26 مازن سمير دمحم عبد الباقى احمد2435117253م.م ك

C0302445117254مازن عالء حسين حسين خاطر

kirolosgeorgy@hotmail.com2455117255مازن دمحم شعبان حسن اسماعيل

مازن هشام توفيق بسيونى خميس2465117256

ماهينور وليد توفيق دمحم بهنسى2475117257

مايا جمال زكريا حسن الزلبانى2485117258

محروس رمضان محروس زين الدين2495117259

دمحم ابراهيم محمود دمحم سالم2505117260

دمحم احمد فتحى دمحم اسماعيل روتان2515117261

دمحم احمد دمحم احمد البديوى2525117262

دمحم احمد دمحم احمد داود2535117263

دمحم اشرف دمحم محمود عماره خليف2545117264م.م منة هللا حداد.27

C2562555117265دمحم السعيد دمحم ابراهيم عبد الدايم

m_elhaddad90@hotmail.com2565117266دمحم حسن شعبان حسن شعبان

دمحم خالد احمد دمحم الشيشينى2575117267

دمحم خالد دمحم لطفى بديوى2585117268

دمحم سعيد محمود ابو المجد2595117269

دمحم شحاته دمحم ابراهيم2605117270

دمحم شعبان على عطيه نصير2615117271

دمحم طاهر حسن حامد دمحم2625117272

دمحم عادل فؤاد سعيد ابراهيم عفاره2635117273م .م سارة احمد الهادى.28

C4582645117274دمحم عبده خليل عبد الرازق

sara_elhady2011@yahoo.com2655117275دمحم عصام الدين محمود ابراهيم احمد

دمحم عصام دمحم حسين على2665117276

دمحم كمال دمحم دمحم خميس2675117277

دمحم ماهر احمد الصغير2685117278

دمحم مجدى محمود دسوقى الحرازى2695117279

دمحم محروس صالح على2705117280

دمحم مصطفى سليمان خليل القيعى2715117281

دمحم مصطفى على فريد حسنين2725117282

ف.29 دمحم ناجى عبد العظيم عبد الجليل2735117283م.م ساندرا 

C4562745117284دمحم هيثم دمحم احمد

sandra.amer@pua.edu.eg2755117285دمحم يسرى انصارى على غريب

محمود ابراهيم على فرج2765117286

محمود السيد عبد الحكيم عالم2775117287

محمود السيد فؤاد لطفى2785117288

محمود عالء دمحم دمحم2795117289

محمود فتحى عبد الخالق دمحم صالح2805117290

مرام بكرى دمحم بكرى2815117291

مرام دمحم احمد عبده ابو غنيمه2825117292

مروان اشرف عوض دمحم احمد2835117293



د .30 مروان محمود دمحم احمد الجروانى2845117294ص. شذى عمرو عب

C2582855117295 مروة دمحم دمحم عبد ربه عبد الغفار

Shazouka-farah@hotmail.com2865117296مروة مصطفى عبد الحى دمحم ابراهيم

مروه حمزه عبد القادر شكر2875117297

مروه عادل السيد على الشوربجى2885117298

مروه ياسر دمحم المغاورى الضوى2895117299

مريام نادر يعقوب نجيب عبد هللا2905117300

مريم ايمن عبد العال على عبيد هللا2915117301

مريم باقى لبيب ميخائيل2925117302

مريم حسن مصطفى حسن ابراهيم2935117303

مريم طارق رمضان حسن السيد2945117304

ارى.31 دال مريم طارق عبده عبد الرحمن حماده2955117305ص. نورهان ع

C2582965117306مريم طلعت حكيم داود عيسى

nourhan.elmahdy.student@pua.edu.eg2975117307مريم كامل رزق حسين عثمان

مريم دمحم السيد عبد الصمد2985117308

مريم دمحم عبد العزيز خضر عبد العزيز2995117309

مريم دمحم دمحم عبد ربه عبد الغفار3005117310

مريم محمود احمد الخيوطى3015117311

مصطفى حسام الدين مصطفى سالم3025117312

مصطفى رجب مصطفى دمحم امين3035117313

ميد.32 مصطفى عبد الناصر دمحم حامد خنيسه3045117314ص.اية سليم عبد ا

C3583055117315مصطفى عالء الدين سعد الدرشابى

Aya.elnagar41@yahoo.com3065117316مصطفى فايز ناجى عبد الونيس

مصطفى دمحم اشرف مصطفى سليمان الخولى3075117317

مصطفى دمحم عبد المجيد عبد العزيز3085117318

مصطفى دمحم مصطفى صالح شحاته3095117319

مصطفى دمحم مصطفى مندور غراب3105117320

مصطفى محمود احمد بدوى3115117321

مصطفى محمود راشد دمحم كعباري3125117322

معاذ عبد الرازق عبد الرازق خليل ابو ريه3135117323ص.روان دمحم مدحت.33

C4563145117324معتز دمحم حسين عبد القوى

rawan.medhat@pua.edu.eg3155117325ممدوح فرج مطراوى عبد الحليم

منار مصطفى دمحم دمحم السمنى3165117326

منصوره سعيد عطا هللا المين ابو سيف3175117327

منه هللا احمد عبد الرحمن جاد3185117328

منه هللا ماجد محمود دمحم السيد3195117329

منه دمحم ابو الفضل ابو العال3205117330

منى احمد منصور عوض الشنديدى3215117331

منى سعيد محمود عبد الحميد الحلو3225117332

مها دمحم  عبد الكامل حسين  عمر3235117333

34. ت دمحم ع س مى سيد فتحى يس عيسى3245117334ص.

C4563255117335مى عبد الغنى مصطفى  معاذ

Passantmohamed_pua@hotmail.com3265117336ميرال سيف الدين عادل دمحم العسقالنى

ميرنا احمد عيد دمحم عبد الغفار3275117337

ميرنا حشمت توفيق عزيز فرج3285117338

ميرنا خالد عبد الحفيظ ابراهيم درويش3295117339

ميرنا متولى على دمحم عبد العال3305117340

ميرنا ميشيل صموئيل يعقوب3315117341

مينا صفوت صبحى عوض3325117342

نادر مجدى دمحم زكى غنيم3335117343

نادين احمد دمحم سعد ابراهيم شريف3345117344

لح.35 نادين اشرف عبد المجيد الشيخ3355117345ص.امال حل دمحم زق

C358 3365117346نادين رمضان عبد العزيز الدسوقى جبر

amalzokalih@gmail.com3375117347نادين عبد الحليم عبد المحسن عبد الحليم الطوى

ندا عبد العزيز عبد المنعم عبد الونيس مسعود3385117348

ندى ابراهيم دمحم عيد عبد هللا3395117349

ندى احمد ابراهيم الخطيب3405117350

ندى ايمن على حسين العبد3415117351

ندى حسنى اسماعيل عبد المجيد شحاته3425117352



ندى صالح السيد دمحم الخراشى3435117353

36. د المع ندى عيد خليل دمحم عرابى3445117354ص.ندى مجدى ع

D6313455117355ندى دمحم دمحم على ابو دخيل

Nada.m1361993@gmail.com3465117356ندى محى دمحم دربك

ندى مصطفى هنداوى رمضان الزينى3475117357

نشوى دمحم حاتم حسن العنانى3485117358

نهال عمر دمحم السعيد صالح وهبه3495117359

نهى عبد الوهاب دمحم ابو يوسف3505117360

نهى على احمد ادم ابوزيد3515117361

نوال عمرو عبد السالم  دمحم ابو دنيا3525117362

نوتاليا اشرف دمحم عبده حسن البدن3535117363

نور هللا حسن عبد القادر احمد فتح هللا3545117364

اس.37 نور عالء انور احمد دمحم3555117365ص.رانا منصور ع

C3583565117366نور دمحم السيد سعد

rana.mansour@pua.edu.eg3575117367نوران ايهاب حسن السيد حسن

نوران فراج حمزه فراج على3585117368

نوران نبيل دمحم عبده3595117369

نورهان اسماعيل عبد الرؤف اسماعيل رشدى3605117370

نورهان السيد شحاته احمد البرلسى3615117371

نورهان رجب على دمحم على3625117372

نورهان عالء الصافى شاهين3635117373

نورهان ممدوح احمد اسماعيل احمد3645117374

نيرمين دمحم ابراهيم على السمان3655117375

راى.38 س ال هاجر حافظ وزير حافظ الدناصورى3665117376ص.سها دمحم يو

D637
Sohaelkarray8@gmail.com

هاجر خميس عبد الحميد دمحم شنيت3675117377

هادى محمود دمحم رضوان3685117378

هاله دمحم محسن دمحم3695117379

هاله مصطفى دمحم منصور زعيمه3705117380

هايدى صالح على عبد اللطيف دلعاب3715117381

هايدى ياسر حمدى حسن هديه3725117382

هبه الرحمن جمال دمحم عبد الحليم عثمان3735117383

هبه السيد رمضان دمحم الحوشى3745117384

هبه السيد دمحم ابو الغرانيق حسن3755117385

هبه هللا دمحم امين عبد الرحمن على3765117386ص. منت دمحم.39

C2563775117387هبه هللا يسرى عطيه ابراهيم التومى

May.montasser@pua.edu.eg3785117388هبه نصر عبد الغنى السدواى

هدير صالح عبد العاطى حسان3795117389

هدير يوسف فؤاد يوسف عبد الحميد الديب3805117390

هشام دمحم دمحم دمحم الدغمه3815117391

هشام يسرى دمحم احمد فراج3825117392

هيا سالمه عبد الروؤف دمحم مطر3835117393

هيثم شاكر رشدى محمود3845117394

يارا اشرف سعيد دمحم شعبان3855117395

يارا عادل عبد العال ابراهيم احمد3865117396

ف أم .40 اسم ا يارا دمحم عالء الدين نعمان دمحم3875117397ص.

C3583885117398يارا محمود احمد عميرة

 Yasmin.ashraf@pua.edu.eg3895117399ياسمين اشرف عباس دمحم سليمان

ياسمين ايهاب فاروق عبد السالم رمضان3905117400

ياسمين خالد السيد عيسى3915117401

ياسمين رضا احمد محمود دمحم3925117402

ياسمين دمحم دمحم عبد العزيز غنيم3935117403

ياسمين دمحم يوسف دمحم سالمه3945117404

يسر عبد المجيد يوسف عبد المجيد3955117405

يمنى عبد المحسن حسين ابو خضره3965117406

اد مجدى عصمت.41 يمنى دمحم حسن دمحم مرزوق3975117407ص.ز

C2563985117408يوسف عبد الرحمن ابراهيم سيد احمد

Zeyad.beshara@pua.edu.eg3995117409يوسف على زين العابدين عبد السميع هارون

ايناس عماد الدين عبد المؤمن عبد الرازق4005117079



ايه احمد جابر احمد امين4015117080

يوسف دمحم سعد عبد السالم الشناوى4025117410

يوسف وليد دمحم السيد عبد الحميد4035117411

ابتسام رمضان مصطفي دمحم احمد4045117415

احمد طلعت عبد العزيز طه مقلد4055117416

احمد عصام حسن على كرم4065117417

اسامه طلعت عبد العزيز طه مقلد4075117418

باهر دمحم دمحم ابو غنيمه4085117419

جمانه عبد الناصر عيسى دمحم حسين4095117420

ريم عادل السيد سليمان حسين4105117421

و.42 ساره حسن دمحم شحات دمحم4115117422ص.سارة ال

C5244125117077ايمان عبد الناصر حسين عبد الرحمن رشدى

Sara.elserw@pua.edu.eg4135117078ايمن حمدى دمحم ابو العزم

شروق جميل عبد الرحمن ابراهيم4145117423

شيماء عزت عبد الوكيل الشرقاوى4155117424

عبد الرحمن دمحم احمد غانم4165117425

عبد الرحمن يسري محمود دمحم دمحم4175117426

عبد هللا فوزى محمود الطحان4185117427

عبدهللا ابراهيم ابراهيم ابراهيم الهوارى4195117428

عصام عبد القادر سعد عبد العاطى موسى4205117429

لينا دمحم محمود نمر بخيت4215117430

دمحم ابراهيم عبد الفتاح عبد هللا4225117431

ل.43 طرس جم اره  دمحم السيد فهمى خليفه المصرى4235117432 ص.ب

C5244245117433دمحم محمود دمحم غازي

Barbara.botros@pua.edu.eg4255117075ايمان جابر دمحم راغب لبدة

ايمان حسن عوض عبد الرازق ابراهيم4265117076

Transfer Students &منه اشرف جمال عبد المجيد4275117434
مها دمحم عبد الحميد غالب4285117435

موده نبيل مرسى حسين على4295117436

مى محمود عوض محمود طايل4305117437

مياده مصطفى ربيع عارف4315117438

ميار فايد هاشم الشرقاوى4325117439

ندي احمد حسني اسماعيل ياقوت4335117440

ايمان حمدى حسن دمحم4345117441

ابراهيم اسماعيل عبد السالم احمد4355117500

احمد محمود سامى دمحم احمد الدرف4365117501

دير .44 اسماء سعد سيد احمد نشوان4375117502ص.منه هللا جمال 

C2584385117073ايالريا عدلى فرج بشاى سدراك

Menna.gamal@pua.edu.eg4395117074ايمان ايمن دمحم جمعه ابو النجا

Transfer Students &بافلى جرجس منصور جاد السيد4405117503
بسمه سامح محمود دمحم4415117504

شادى مدحت دمحم السعيد البرادعى4425117505

مريم ابراهيم حلمى ابراهيم بدر4435117506

ياسمين خالد حسن احمد حسن االبزارى4445117507

عبد الرحمن احمد دمحم احمد علي عبد الحي4455117508

اسراء ايمن عبد المنعم ضيف دمحم4465117600

اسراء طاهر رجب دمحم رجب4475117601

اميره السيد دمحم السيد ابو يوسف4485117602

ايمان خالد زكى مهران عوض4495117603

رحاب شوقى فهيم دمحم4505117604

روان دمحم شعبان عبد المجيد زيد4515117605

اء رمضان متو .45 انجى دمحم دمحم احمد فيالة4525117071ص.ا

C5244535117072ايرينى ميالد عدلى نصيف& Transfer Students
esraa.ramadan@pua.edu.eg4545117606شيرى مصطفى سيد دمحم جاد

عبد الرحمن رجب ربيع بحر عبد الحليم4555117607

ليزا سامى كامل عبد المسيح4565117608

ياسمين احمد ابراهيم عطيه دمحم محمود4575117609

دمحم سامى ابراهيم عبد الرازق عمران4585117610

مروه فتحى عبد السالم عبدالعزيز ابو خطيطة4595117611




