
Pharos University in Alexandriaجـامعة فــــاروس باإلسـكندرية

 Students Affairs Departmentإدارة شئون الطالب

Graduates affairs Departmentقسم شئون الخرجين

مسمى الوظيفةمكان العمل CGPAسنة التخرجالشعبةالبريد االلكترونىالموبايلالتليفون اسم الخريجم

 20162.15HILTON BORG ELARABRECEPTIONISTفبراير ادارة القنادق73331833AHMED_SELEEM15@YAHOO.COM-4956764012-03احمد محمد سليم خيرى السيد1

Still searching/20162.32فبراير ادارة القنادق65422335AMRMOHSEN12121991@GMAIL.COM-5559394010-03عمرو عبد المحسن السيد محمد حسنين2

20163.64فبراير ادارة القنادق43397501010259551-03علياء عادل جابر عبد ربة محمد3

20162.32elhelalya language schoolenglish teacherفبراير ادارة القنادق10777366mayaahmed1510@yahoo.com-5851257010-03مايا احمد ابو المجد حسين على4

20162.08فبراير سياحة62066078-3818132010-03دانية  سامى ابراهيم  ابو العزم5

 20163.36overseas tour operatorفبراير سياحة 42697281158530069dina_ashraf@live.com-03دينا اشرف محمد عادل عبد اللطيف الصيرفى6

20163.3يوليو سياحه5425098100844705mennakhalil54@gmail.com-03منه هللا محمود عمر ابراهيم خليل7

 20163.29uberيوليو سياحه28475320mohamedosama979225@gmail.com-5919603011-03محمد اسامة احمد محمد السيد8

20163.23يوليو ادارة فنادق62909192-5233455010-03مشيره  خالد احمد محمد الفقى9

Still searching/20163.18يوليو ادارة فنادق76077754hazembadwanrody@gmail.com-5229014012-03حازم عبد الرحمن محمود حسين   بدوان10

20163.14يوليو سياحه4226112106166694noura_shalabi93@hotmail.com-03نورهان محمد على حسنى محمد شلبى11

 20163.03sutherlandيوليو سياحه15902793bthaina46@gmail.com-588589011-03بثينه  محمد رمضان سعد  الحويطى12

Still searching/20162.95يوليو ادارة فنادق00300442ms0gafaree@gmail.com-5452011010-03محمد  احمد محمود احمد  محمد13

20162.91vodafone international service call centerيوليو ادارة فنادق58538031201167008salma_shamel@yahoo.com-03سلمى شامل محمد ابراهيم14

 20162.89hilton cornish reservationيوليو ادارة فنادق42488431008303436-03سالى  هانى محمد عيد15

 20162.74beat food merchandiserيوليو سياحه59132041277688567x.lanse.sameh@gmail.com-03محمد سامح محمد عبد الحميد محمد16

20162.67still searchingيوليو ادارة فنادق82207249-5820197012-03أمنه   محمد احمد محمد  المغازى17

 20162.65actorيوليو ادارة فنادق04073398-5226118012-03شهيرة  فيصل طه  عفيفى18
Still searching/20162.61يوليو ادارة فنادق00219505rithardmichel1993@gmail.com-5439800010-03ريتشارد  ميشيل  ريشارد  قشعمى19
20162.62يوليو ادارة فنادق11961177-4353367011-03طارق  خالد سليمان  طالب20

 20162.53uberيوليو سياحه06639657elba9595@gmail.com-4816671012-03عمرو يحى محمد عبد القادر علبه21
20162.39private workيوليو ادارة فنادق26411202dr-islam2010@hotmail.com-4971429012-03اسالم  محمد عوض عبد المنعم محمد  خطاب22
20162.37يوليو ادارة فنادق593364901226366761z-03نورهان  عادل محمد عبد العزيز احمد   شعبان23

Still searching/20162.3يوليو سياحه08004915aymanelmaghraby14@gmail.com-5830748010-03ايمن محمد نجيب محمد  المغربى24
 20162.17private workmanager of yalla travelيوليو سياحه34338781098700567islamatef1010@gmail.com-045اسالم  عاطف محروس على فرج25
 20162.01panaroma hotelيوليو سياحه91129501281628888kero_ahdy@yahoo.com - 040كيرلس عهدى فؤاد جاد السيد26
الجيش/20162يوليو ادارة فنادق05821170menawagihkaram@yahoo.com-5457470012-03مينا وجية كرم سيفين27
الجيش/20162.18سبتمبر ادارة فنادق80162357ibrahim_shaboury@hotmail.com-012ابراهيم  محمود ابراهيم حسن الشابورى28
20162.03سبتمبر ادارة فنادق54370521226185851sasosara92@hotmail.com-03سارة  نصر الدين على عبد العال  حسين29

20162.11سبتمبر ادارة فنادق57306511097188740lola.star@yahoo.com-03االء عبدة احمد عبدة  الشافعى30

20162.3سبتمبر سياحه39352601806796998-03ايه حسن سعيد عبد العزيز  احمد31

20162.4sangebrial schoolmath teacherسبتمبر سياحه86901877sylvia.choha@gmail.com-5421849012-03سيلفيا ناجى فرناند افرام شوحا32
20162.33سبتمبر سياحه90540804dedamagdy29@gmail.com-5757227010-03دينا مجدى لمعى رزق هللا33

Still searching/20162.55سبتمبر سياحه15903400rawanmedhat15@hotmail.com-5445956011-03روان  مدحت محفوظ  حافظ34

مدير شئون الطلبةشئون الخريجين
رامى الجندى/ أريهام محمد نصر/أ

2016-2015بيان بأسماء الخريجين لكلية السياحة و ادارة الفنادق دفعة 
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