
المقررات المطلوبةاالسمالكودمسلسل

401ج- 317ك امجد فوزى سولاير جاد140204

414ك مى جمال محمد عباس261230

431ح كيرلس فايز اسطانوس370822

401ج هشام مصطفى انور مصطفى470984

411روليد حسن عبده ابراىيم590342
401ج بالل محمد محمد على690381

411رعادل محمد حسن7100032
239ر- 321ص ريم احمد عوض حماد8100117

421بف-239ر-460كح سيدة عبد الرحمن طالب9100181
411ح - 431كايه جمال طه عبد الوهاب10110083

405ج  – 401جمعاذ احمد احمد حسين11110782

414ك – 423ك نورهان ابراهيم توفيق12110852

303ج معاذ نبيل شعبان دردير13120235

431ك - 411ح جورج عاطف فتحى مجلي14120454

331ح ايمان صالح محمد عبد العزيز15120458
BTC 311 – BTBIO311ريم السيد محمود حسان16120489
PTP 401- PTP301محمد مجدى ىمام17120634
403س سييمة أحمد محمد تمام18120707
411رمحمد حسن رضوان19120711

411رمصطفى مسعد مصطفى20120794

414ك محمود محمد احمد مصطفى21120956

PTG408 – PTM301أحمد رفعت كامل22121195

442ك بسمة على محمد على23121212

451حبيتر أسامة ذكرى يوسف24130196

411ح ىيمس عمى سيد عمي25130387
414 كأمنية محمد مصطفى كمال26130598

481رعمر نصر سعد أبو العنين27130681

304س- 271راحمد صبحى ابراهيم مرجان 28130721

414كتقى رجب محمد جابر29130943

431حنورا حامد محمد حامد30140097

451حدينا اشرف طه عبد القادر31140113

411ميك - 317كمينا رزق بخيت عبد المالك32140139
BTBIO 412هدير رضا على على33140230

451ح شيماء خليل ربيع عبد الحميد34140305

411ميك اية عبد السالم محمد عبد السالم35140311



316ك اسراء على ابو بكر قطب36140347

411ميك يحيى محمد البلتاجى حسين37140466

451حسيف الدين ايمن عبد العظيم38140506

431ح – 451ح امل كمال عبد النور أمين39140579

432كمونيكا لطفى زكريا40140680

442كبوال عادل فارس عزيز41140709

252ن كريم عبد الناصر عبد الفتاح42140710

411ح تقى جمال عبد الرازق أحمد43140724
451ح مروه محمود بيومى44140747

317كايو عاطف صادق45140805
431ك -442كدينا عمرو حسن محمود46140836

445ف على رضا على يوسف47140847

100ص مؤمن محمد عبد الوهاب السيد48140931

BTC 311موليزا  عادل لطفى سلطان49141057

PTP 401مصطفى محمد ياسر محمود50141081

403سبيتر سامى اديب51141131
PTY403 – PTG408محمود خالد عبد الحليم 52141171

PtG308 منه هللا حسين ابراهيم على53141172

PTG 408محمد سيد سالمة عبد العزيز54141276

495ف طه حمدى سيد سالم551527127

PTP 401عبد الرحمن محمد رجب  561527134

405جاسالم خالد عبد القوى571528080

431ح أسماء مرضى عبد المنعم581528092

411ح ايه عبد المنعم السيد591528155

BTBIO412عالية عبد الفتاح عبد المعز على601528362

453كح مرفت عادل عبد الاله611528519
415ل مها محمد محمد ابازيد621528575

391ن هاجر صابر سيد محمد631528651

391نهدير محمد عبد العال641528677

411ميك أميرة عيد جالل عبد المنعم651528720

BTBIO412 – BTM211نهى حمدى احمد محمد661530028

442كداليا عبد التواب فرج امام67140303


