
  
  
  2018/2019ي الجامعللعام  انتسابحلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة  بأسماءكشف 

  سعد قاسم/ المشرف د                               )      1(المجموعة 

  
  
  

  اسم مشرف المجموعة                                             توقیع مشرف المجموعة

درجة أعمال السنة  االســــــم م   
 )30(باألرقام

درجة أعمال السنة 
  )30(بالحروف 
  

 الحظــــــاتمـ

    موداحمد خلف طھ مح 1
    احمد رمضان عبدهللا  2
     أحمد عبد التواب السید عبد العاطي 3
     أحمد عبد العزیز مصطفي السید 4
    احمد عمر سید احمد عبد العلیم 5
    احمد عویس رمضان عبد الحمید 6
7 

    احمد دمحم عبد الحمید مسعد
8 

     اسامة حسن تمام ابراھیم
    القادر اسامھ سید شاكر عبد 9

10 
     اسراء على بكر دمحم بكر 

11 
     اسراء محمود عبد المعبود نبوي

12 
    اسماء عبد التواب على عبد البدیع

13 
    اسماء فؤاد احمد دمحمھدیب

14  
   إیقاف قید  عبد هللا حسین عبد الرحیم

15  
   إیقاف قید  عمرو عادل حسن سید

16  
   دإیقاف قی  مجدى ربیع فرج محمود

  
     

  
     



  
  
  
  
  
  
  2018/2019ي الجامعللعام  انتسابحلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة  بأسماءكشف 

  شامیة جمال/ المشرف د                                )      2(المجموعة 

  
  
  

  اسم مشرف المجموعة                                             توقیع مشرف المجموعة
  
  
  
  
  

درجة أعمال السنة  االســــــم م   
 )30(باألرقام

درجة أعمال السنة 
  )30(بالحروف 
  

 الحظــــــاتمـ

     اسماء یونس امین احمد 1
     اشرف ناصر دمحم أحمد 2
     امیرة خالد دمحم مسعد 3
     أمیرة عادل عبد الرحیم سید 4
5 

    ایمان خالد حسني عبد الحمید
6 

    دمحم سعد ایمان كردى دمحم
7 

     ایھ عبد الرحمن شعبان عبد الرحمن
8 

     ایھ عبد النبي دمحم عبد الحكیم
9 

     بسمة خالد دیاب غانم
10 

     حسام الدین حسني محمود عوض
    دعاء احمد دمحم دمحم 11
12 

     دعاء جمعة عبد السالم زكي
13 

    دعاءعلي جابر عثمان
   إیقاف قید معتز فتحى عبد اللطیف  14
15  

   إیقاف قید مینا فاروق خلف عزیز
16  

    أحمد جبر ھارون عبد اللطیف



  
  
  
  
  2018/2019ي الجامعللعام  انتسابحلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة  بأسماءكشف 
  بسمة عبد اللطیف/ المشرف د                              )      3(موعة المج

  
  
  

  شرف المجموعةاسم مشرف المجموعة                                             توقیع م
  
  
  
  
  
  
  

درجة أعمال السنة  االســــــم م   
 )30(باألرقام

درجة أعمال السنة 
  )30(بالحروف 
  

 الحظــــــاتمـ

     دمیانة مالك غطاس غبلایر  1
    دینا حمدى عبد النعیم احمد 2
    رانا ھاشم عوض درویش 3
    حاب رجب عبد السالم عبد القوير 4
5 

    رحمھ السید صوفى بكرى السید
6 

     زینب حسن عبد الصمد عبد هللا
7 

    زینب حنفى محمود بكر
8 

     ساندي اكرم جورج استراس
    سماح سعد سلطان إبراھیم 9

10 
    سمر على حسین على 

11 
    سھي زكریا دمحم عبد الفتاح

12 
     حمود عبد الفضیلسھیلة عمر م

13 
    شیماء جمال عبد الحمید محمود

14  
 2018/2019عذر عن العام الجامعى   مھند یحى مصطفى عبد المجید سویلم

15  
   إیقاف قید  خالد بكرى صدیق حسن

16  
     ماركو مجدى فكرى زكى



  
  
  2018/2019ي الجامعللعام  انتسابحلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة  بأسماءكشف 

  احمد عماد/ المشرف د                                )      4(المجموعة 

  
  

  اسم مشرف المجموعة                                             توقیع مشرف المجموعة
  
  
  

درجة أعمال السنة  االســــــم م   
 )30(باألرقام

درجة أعمال السنة 
  )30(بالحروف 
  

 الحظــــــاتمـ

     شیماء جمعھ ذكي احمد 1
     شیماء شعبان شریف عوض 2
     عید الرحمن جمال الدین توفیق مصطفي 3
    عبد الرحمن دمحم عبد التواب عبد الوھاب 4
5 

     عبد هللا عبد الباقي دمحم عبد الباقي
6 

     علي دمحم خلیفة عطیة
7 

     علیاء عادل جالل احمد
8 

     د التواب عبد الحلیم عوضعلیاء عب
9 

     عمرو حسان عبد السالم حسان
10 

     عمرو دمحم سید أحمد دمحم
11 

     فارس أكرم شحات إبراھیم
    فاطمة حسن دمحم محمود 12
13 

   إیقاف قید  احمد جمعة دمحم عبد المطلب
    دعاء متولى عبد الحمید 14
   إیقاف قید مجدى أحمد عبد الرازق  15
   إیقاف قید دمحم ممدوح دمحم عبد المقصود  16



  
  
  
  
  

  2018/2019ي الجامعللعام  انتسابحلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة  بأسماءكشف 
  ایمان عبد الستار/ المشرف د                              )      5(المجموعة 

  
  
  

  اسم مشرف المجموعة                                             توقیع مشرف المجموعة
  

درجة أعمال السنة  االســــــم م   
 )30(باألرقام

درجة أعمال السنة 
  )30(بالحروف 
  

 الحظــــــاتمـ

    فاطمة عبد التواب مكاوي مسعود 1
    فاطمة عزوز عثمان عبد العلیم  2
    كرستین عریان عیسى یوسف 3
    مارینا صموئیل ابراھیم عوض 4
5  

    دمحم حسنى السید خلیل 
6  

    دمحم خالد عبد هللا دمحم
7  

     دمحم صابر دمحم عبد العزیز
    دمحم عمادالدین احمد دمحم عثمان  8
    دمحم ممدوح عبد التواب دمحم  9

10 
    محمود شعبان احمد عبد الغني

11  
    مریم على مظھر على

12  
     مریم كامل سلیمان

13  
    س بكرى أحمدمدحت نحا

    أحمد ناجى عبد السالم  14
15  

   إیقاف قید خالد احمد حسن احمد
16  

   إیقاف قید مینا مكرم حلیم بطرس
17  

     عالء رمضان عبد العزیز 



  
  
  
  
  
  

 2018/2019ي الجامعللعام  انتسابالبحث لطالب الفرقة الرابعة حلقات  بأسماءكشف 
  احمد صالح الدین/ المشرف د                                )      6(المجموعة 

  
 توقیع مشرف المجموعة                           اسم مشرف المجموعة                  

درجة أعمال السنة  االســــــم م   
 )30(باألرقام

درجة أعمال السنة 
  )30(بالحروف 
  

 الحظــــــاتمـ

     مریم نھاد دمحم محمود حسن 1
     مصطفي جمال عبد الناصر دمحم بھلول عبد الحمید 2
     مصطفي محمود عبد المنعم عباس 3
    ملیسیا ھواشى ذكرى ھواشى 4
5 

     منھ هللا جمال فاروق دمحم عباس
6  

    مھند عالءالدین جبل دیاب
    میرا مجدى لبیب اسكندر  7
    نسیم رمضان خلیفة عبد هللا  8
9  

    بیومى حسن نھلھ الشیمى
10 

     ھند ربیع رمضان مجاھد
    والء عبد الفتاح دمحم حسن  11
12  

    یمنى دمحم عطیة محمود
13  

     دمحم عبد الوھابأحمد عمر 
14  

   إیقاف قید  یوسف خیرى توفیق
15  

   إیقاف قید  دمحم أحمد عبد الحلیم
16  

     
17  

     


