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 ( 1)كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  
 م 2022/2023العام الجامعي 
 أحمد حسني ابراهيم المشرف : أد/   

 مالحظات التوقيع  االسم  م
   ابانوب سليمان منصور سليمان 1
   ابرام عاطف عزيز وهيب  2
   ابراهيم فراج ابراهيم صالح 3
محمد عبدالستار محمد ابراهيم   4    
(ابراهيم منير محمد العرابى)س 5    
   احمد اسماعيل محمد امين  6
   احمد باشا ابراهيم على سالم 7
   احمد جابر محمد احمد  8
   احمد جالل الدين محمد اسماعيل 9
( احمد جمال علي قرني بيومي)س 10    
( احمد جمعه عبدالستار عطيه)س 11    
جوية مفتاح صقر احمد  12    
( محمد احمد عبد هللا عبد التواب ) باق 13    
   طه  عبود حسن احمد 14
   احمد حسين احمد عبد الوهاب)س( 15
   تونى  رمضان حسين  احمد 16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 2كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )        

 م2022/2023العام الجامعي 

    ناصر عويس عبد التواب المشرف : أد/  

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   عكاشه احمد  محمد حسين  احمد 1

   محمد  هللا  عبد حماده  احمد 2

   ابراهيم  احمد  رجب  احمد 3

   محمود  سيد  رجب  احمد 4

   احمد رجب محمد عبد السالم)س( 5

   حسين  بكر أبو  حامد  ابو  رمضان احمد 6

   الغفار  عبد العظيم عبد  رمضان احمد 7

   حسين  عطا رمضان احمد 8

   احمد سالم السيد محمد)س(  9

   السعدى احمد سعد احمد 10

   احمد سيد سعد سنوسي)س( 11

   عبدهللا  جابر شعبان احمد 12

   ) باقى( وليد عبد هللا رياض عبدهللا   13

   العليم عبد المولي  عبد  صالح  احمد 14

   محمد  اسماعيل  طه  احمد 15

   جبالي احمد عاصي صقر  16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 3كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )  

 م2022/2023العام الجامعي 

   زينب معوض الباهي المشرف : أد/  

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   احمد عبد الغفار السيد الجنوبى)س(  1

   هللا  عبد انس هللا  عبد  احمد 2

   احمد عماد الدين نظير دكروري  3

   حسن  فتحى مجدى  احمد 4

   الجواد  عبد فؤاد  محمد احمد 5

   احمد محمد محمود محمد بهنسى  6

   محمد  مصطفى  محمد احمد 7

   احمد محمد عبد التواب مرسى ) م انتساب(  8

   احمد محمود ابو السعود ابو طالب 9

   الغنى  عبد  احمد مصطفى احمد 10

   السميع  عبد الحفيظ  عبد ممدوح  احمد 11

   ) باقى( عثمان يمانى شاكر عبد هللا  12

   احمد ممدوح على سنهابى)س( 13

   ابوبكر  احمد  ناصر  احمد 14

   متولى  إبراهيم  عبده نشأت  احمد 15

   سليمان محمد  هاني احمد 16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   



4 
 

 ( 4كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )      

 م2022/2023العام الجامعي 

    هدى توفيق المشرف : أد/  

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   احمد يحي عبد النبي علي رجب 1

   المجيد عبد  لملوم  يحى  احمد 2

   احمد يسري عبد الوهاب عبد الجواد)س(  3

   محمد  ابراهيم صالح  ادهم 4

   هاشم محمود محمد ادهم 5

   الحليم عبد حامد جمعه  اسامه 6

   ) باقى(احمد على فراج على  7

   مبروك  الحميد عبد  جمعه  اسامه 8

   على  اسامة على عبدهللا  9

   اسامه محمد طلبه عبد اللطيف)س(  10

   محمد  احمد  جمعه  اسالم 11

   العزيز  عبد  مصطفى  ربيع اسالم 12

   اسالم سليمان جمعة محمود منصور  13

   احمد  رياض  على اسالم 14

   اسالم محمد احمد محمد عبد اللطيف 15

   محمد رمضان عبدالتواب)س( اسالم  16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 5كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )      

 م2022/2023العام الجامعي 

    محمد جمال الدينالمشرف : أد/  

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   الحسينى اسامه حسينى سعد 1

   الفاروق احمد احمد محمد نور الدين علي  2

   امير عادل حنين هارون  3

   امين رمضان امين محمد  4

   ) باقى( اسالم مجدى احمد عبد الحميد  5

   ايهاب جميل محمد احمد)س( 6

   موسي  درويش  العظيم عبد فتحي  رمضان باسم 7

   كامل  سعيد  صالح  باسم 8

   محمد  السيد ابراهيم  بدر 9

   بدر مجدى عبد العال 10

 مينا ناجح عزيز شاكر   11
 

  

   ) م انتساب(   بوال عزت رشدى استماك 12

   بيشوى فادى ايوب فهيم  13

   جمال عبد الناصر سيد عبد الحفيظ 14

   محمود رمضان حسن حسام 15

   حسام طارق فكرى ) م انتساب( 16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب
 

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                    
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 ( 6كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )     

 م2022/2023العام الجامعي 

    أحالم عبد المؤمن  المشرف : أد/ 

 ظاتمالح التوقيع  االسم   م

   ابراهيم  حسن  طه حسن 1

   حسين حسين قرنى شعبان خالد  2

   حمادة حسين محفوظ احمد  3

   على  حمدى  صالح  حماده 4

   على الفتاح  عبد  على حمزه  5

   ياسين  محمد  عصام خالد 6

   راشد ادهم راشد عبد الباقى  7

   رياض  سليم نبيل  رامز  8

   شوقى  فرج  عزمى  رامى  9

   رامي مالك بولس فرح  10

   ربيع محمد عبد القادر احمد  11

   رزق محمد رزق عبدالرحمن 12

   رمضان عصام محمد يوسف  13

   غندور  سالمه  حمدى زياد 14

   توفيق  فاروق  عادل  زياد 15

   ) باقى( عبد التواب محمد حنفى محمد  16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 7كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )    

 م2022/2023العام الجامعي 

    مصطفى محمد قاسم المشرف : أد/  

 مالحظات التوقيع  سم  اال م

   زياد مصطفي محمود مصطفي  1

   ) باقى( عبد الرحمن صالح محمد محمد  2

   زياد ياسر حمدى سليمان 3

   عباس  سيد وحيد سامى 4

   رمضان محمد عزمي  سعد 5

   السميع عبد  كامل رجب سعيد 6

   سليمان عطيه احمد السيد 7

   محمد  عطوة  صالح  سيد 8

   هللا سامح عزت محمودسيف  9

   محمد  محمد عادل  شريف  10

   عبداللطيف  محمد داوود شعبان 11

   اللطيف  عبد  السيد العظيم  عبد احمد  شهاب 12

   الرحمن عبد  عقيله  خالد شهاب 13

   محمد  محمد  عيد  صالح 14

   السيد  السيد رجب  صهيب 15

   محمد  فوزي دسوقي طارق 16

 لشؤون التعليم والطالبوكيل الكلية 

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 8كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )    

 م2022/2023العام الجامعي 

    مود فتحي محالمشرف : أد/  

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   طه حسين عبد الحليم عبد العليم 1

   السيد يوسف  فؤاد  الحميد  عبد 2

   عبد الحميد مصطفي عبد الحميد عباس)س(  3

   مرزوق  سليمان اشرف  الرحمن  عبد 4

   على محمود السيد عبدالرحمن 5

   محمد حسين ) م انتساب( عبد الرحمن حمدى 6

   عبد الرحمن صابر عبدالتواب عبداللطيف  7

   سليمان  السيد التواب  عبد الرحمن  عبد 8

   محمد  عباس الستار  عبد الرحمن  عبد 9

   شحاته  راشد عبدالموجود عبدالرحمن 10

   التواب  عبد شعبان عالء الرحمن  عبد 11

   عبد الرحمن عماد سلطان محمد  12

   السيد  عبد الحسينى  محمد الرحمن  عبد 13

   عبد الرحمن محمد احمد محمود محمد الغمرى 14

   السيد السالم عبد جمعه  محمد الرحمن  عبد 15

 محمد رمضان عبد العزيز محمود ) باقى (  16
 

  

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 9كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )     

 م2022/2023العام الجامعي 

    مشيره شعراويالمشرف : أد/  

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   عبد الرحمن محمود حزين مرسى  1

   عبد الرحمن مدحت محمود أمين 2

   عبد الرحمن نجيب أحمد السيد 3

   عبد الفتاح رزق عبد الصادق ابو عادى)س(  4

   سيد  كمال  عيد  عبدالفتاح 5

   مطلوب  صابر الفتاح عبد محمود  الفتاح  عبد 6

   حسان  محمد احمد  هللا  عبد 7

   بالل مصطفي فضل عبد هللا  8

   سليمان  عوض  عطيه بيومى  عبدهللا 9

   عبد هللا جمعه نادى حسين)س( 10

   عبدهللا عبدالحكيم عويس ناجى 11

   عبدهللا مصطفى عثمان عثمان 12

   عبد هللا منتصر احمد محمد  13

   عبدهللا وائل محمود عبد التواب 14

   السيد محمد  السيد  حمدى المهيمن عبد 15

   ) باقى( محمد مصطفى محمود عبد هللا  16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                    
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 ( 10مجموعة رقم  )كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام (        

 م2022/2023العام الجامعي 

   منال فاروق المشرف : أد/  

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   احمد  انس مصطفى  عبدالهادى 1

   السيد  كريم  محمد  عرفه  2

   على  محمود احمد عالء 3

   عالء على احمد على  4

   عالء محمود عبدالفتاح محمد  5

   السيد  علي  مختار عالء 6

   مصيلحى  عبدالرازق فوزى  هانى  عالء 7

   على ماهر توفيق جوده  8

   عمار عاطف سعيد امين شداد 9

   صالح راغب  مصطفى  عمار 10

   الواحد عبد جمعه  ابراهيم  عمر  11

   عبدالحميد  محمد  عادل عمر  12

   فارس رمضان عبد الوهاب عبد السالم  13

   هللا  عبد  محارب محمد  كرم 14

   احمد معروف  محمد اشرف  كريم 15

   ) باقى( محمود احمد احمد عبد المولى  16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 11كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )    

 م2022/2023العام الجامعي 

   منال الطيب المشرف : أد/  

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   ابوالمجد  على السيد  كريم 1

   هللا  عوض عوض جمال كريم 2

   كريم وحيد مأمون معوض عافية  3

   الخير  ابو  ابراهيم  حسن  ابراهيم محمد  4

   محمد احمد ابوالسعود سيد)س( 5

   احمد  بكري  احمد محمد  6

   المقصود عبد  شعبان احمد محمد  7

   الوهابمحمد احمد محمد عبد  8

   طربوش على  محمد احمد محمد  9

   محمد اسامه عبدالفتاح صالح 10

   نوفل  طلبه اسماعيل  السيد محمد  11

   محمد السيد اسماعيل عبد العزيز ابراهيم)س(  12

   على محمد  مرتضى جمال  محمد  13

   محمد حسان عبدالعظيم عبدالمجيد)س(  14

   باقى( )  محمود احمد ملكى محمد  15

   ) باقى( يوسف اشرف عبد الحميد محمد  16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   



12 
 

 ( 12ف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )كش   

 م2022/2023العام الجامعي 

    فاطمة عبد العليمالمشرف : أد/  

 تمالحظا التوقيع  االسم   م

   محمد حسن محمد حسن  1

   محمد حسين توفيق مجاهد ) م انتساب(  2

   جبيلى التواب  عبد حسين محمد  3

   محمد حمدي محمد محمد)س( 4

   محمد دكروري عبد الرازق علي  5

   ربيع  فاروق  ربيع  محمد  6

   محمد ربيع عبد الحليم عبد العاطى  7

   عبد الحميد ) م انتساب(  محمد رفعت فتحى  8

   عشرى رجب رمضان محمد  9

   احمد  الظاهر عبد  روبى  محمد  10

   محمد سامى حسين مرزوق  11

   صادق  معوض  سامي محمد  12

   محمد سعداوى عبدالغنى عبداللطيف)س( 13

   محمد سعيد محمد اسماعيل  14

   الباقي  عبد  قطب شعبان محمد  15

   ) باقى( متى شاكر برسوم  بيشوى 16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 13كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )     

 م2022/2023العام الجامعي 

    عبير حسنالمشرف : أد/ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   محمد  ابوبكر  صالح  محمد  1

   مسعد  صالح صيام محمد  2

   حنفى  حنفى  عاطف محمد  3

   محمد  شعبان عاطف محمد  4

   محمد عاطف صوفي محمود)س( 5

   وليد مكاوى عبد الصمد معوض 6

   الكريم  عبد الجواد عبد العظيم  عبد محمد  7

   محمد عبدهللا احمد مفتاح  8

   محمد عطية ربيع يونس)س( 9

   حسين  حمدى عالء محمد  10

   محمد على جابر على)س(  11

   محمد  احمد  عويس  محمد  12

   محمد عويس على احمد علي)س(  13

   محمد عيد عبدالرازق محمد حموده)س(  14

   جابر عويس)س( محمد فتحى 15

   محمد كمال محمد عبد العزيز سعودى)س(  16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 14كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )      

 م2022/2023العام الجامعي 

   مرفت خطيريالمشرف : أد/  

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   العال عبد الموجود عبد ماجد محمد  1

   محمد محمود السيد حسين)س( 2

   محمد محمود رشيد ابراهيم  3

   عماد شعبان عبد اللطيف ابراهيم   4

   نادى ظريف تادرس ارمانيوس   5

   سيد  احمد  مصطفى محمد  6

   حموده  جمعه  ميالد محمد  7

   محمد ناصر عايش على حسن 8

   السنوسى  حسين الدين  نور محمد  9

   محمد يسرى على عبد الحميد ) م انتساب (  10

   سليمان محمد  محمود  يحى  محمد  11

   امين  طلعت  يحيى محمد  12

   محمود احمد محمود كامل)س( 13

   محمد  محمود  احمد  محمود  14

   محمود احمد نبوى ابراهيم  15

   المنعم عبد  شعبان اشرف محمود  16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 15كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )      

 م2022/2023العام الجامعي 

    صفاء عزيزد/ .م.المشرف : أ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   قرنى  مناع حنضل محمود  1

   عبدهللا  عبدالرحيم  سيد  محمود  2

   محمود عويس صوفى احمد  3

   سيد  احمد  مصطفى محمد  4

   محمود  محمد  رجب  مختار  5

   وهبه  سمير رضا مدحت 6

   قرني  الدين كمال  وليد  مروان  7

   ميزار  رمضان احمد  مصطفي  8

   حسن  عثمان احمد مصطفى  9

   احمد  على  احمد مصطفى  10

   محمد  محمد  احمد مصطفى  11

   صابر  مصطفى  احمد مصطفى  12

   مصطفى احمد مصطفى كامل احمد المسلمي  13

   طلب  محمد جمال  مصطفى  14

   حسن ابوغنيمه  خلف مصطفى  15

   ابراهيم  احمد ربيع  مصطفى  16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 16كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )      

 م2022/2023الجامعي العام 

    عماد عبد السالمد/ .م.المشرف : أ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   مصطفى رجب عبد الصبور سالم)س( 1

   اسالم صفوت بدوى على   2

   عثمان رمضان رزق  مصطفى  3

   مصطفي سعيد طه محمد  4

   على محمد عطية شعبان مصطفى  5

   شعبان صادق صالح  مصطفى  6

   ابراهيم  توفيق  الطيبى محمد عصام مصطفى  7

   الحكم عبد الحميد  عبد  على مصطفى  8

   على عامر  عيد مصطفى  9

   رمضان لبيب  مجدى مصطفى  10

   عبدالعاطى ثابت محمد مصطفى  11

   محمود صالح محمد مصطفى  12

   علي  حسين محمود  مصطفى  13

   مصطفى محمود عبد هللا مخلوف)س(  14

   المصرى  حسن  عاطف معاذ 15

   مؤمن سيد عبد المجيد محمد 16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 17كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )     

 م2022/2023العام الجامعي 

     سعد قاسم  د/.م.المشرف : أ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   عبدهللا  السيد عبدالمؤمن  مؤمن 1

   مهند حماده مرزوق محمد)س( 2

   ميالد مكارى ميالد يعقوب فرج  3

   يوسف  ادوار جمال  مينا 4

   نطر  عجايبى عماد مينا 5

   هشام احمد ادريس مسعود)س( 6

   هشام احمد علي مصطفي  7

   هشام فتحى شوبك محفوظ)س( 8

   )س(رمضان محمد حسينهويدي   9

   وائل نصر عبدالتواب محمد)س( 10

   وليد فؤاد عبد هللا عبد الونيس)س( 11

   جمال احمد محمد محمد ) باقى (  12

   فادى سمير سويرس لبيب ) باقى (  13

   محمد يحى محمد محمد ) باقى (  14

   سالم الرجال عز  الهامى  ياسر 15

   ( الحميد عبد القوى)سيحيى حسين عبد  16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 18كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )        

 م2022/2023العام الجامعي 

    فوزي الهاديد/ .المشرف : أ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   احمد  محمد احمد  يوسف  1

   يوسف شعبان عبد هللا عبد العزيز)س(  2

   محمد  فتحي شعبان يوسف  3

   محمد  حسن عبدالفتاح  يوسف  4

   عبدالجواد محمد  زكريا محمد  يوسف  5

   يوسف محمد زناتى احمد)س( 6

   يوسف محمود سيد حسان كليب 7

   يوسف مخلوف فتحي محمد)س( 8

   ابتسام ربيع محمود عبد الكريم  9

   ابتسام عبد الرحمن سعد محمد)س(  10

   جادو محمد على  ايمن ابتهال 11

   ابراهيم  محمود احمد اروى 12

   احمد  محمد  عمر  ازهار 13

   اسراء احمد رمضان احمد  14

   ) باقى ( مصطفى عيد سيد محمد  15

   محمد جنيدى ابو سريع محروس ) باقى (  16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 19كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )      

 م2022/2023العام الجامعي 

    شاميه جمالد/ .م.المشرف : أ 

 اتمالحظ التوقيع  االسم   م

   حسن عبدالغنى  سعيد  أحمد  اسراء 1

   اسراء احمد عبد هللا احمد  2

   السيد  موسى ادهم اسراء 3

   ابوالمجد ابراهيم اسامه  اسراء 4

   مبروك شوقى  اسماعيل  اسراء 5

   الحميد  عبد  ربيع اكرامى اسراء 6

   اسراء الليثى محمود محمد السيد 7

   عبدالسالم محمداسراء ايمن  8

   اسراء توبه طه عبد الحليم 9

   محمد  الرحمن عبد  جابر  اسراء 10

   مهدلى  محمد  جابر  اسراء 11

   ذكى  احمد  جمال  اسراء 12

   الحى عبد احمد محمد  جمال  اسراء 13

   يوسف  يوسف جمال اسراء 14

   ) باقى ( محمد سعد عشرى على   15

   ) باقى ( محمد على رجب محمود   16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 20مجموعة رقم  )كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام (        

 م2022/2023العام الجامعي 

   حكيمه رجبد/  .م.المشرف : أ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   اسراء حافظ حميدى جوده)س( 1

   اسراء حماده محمد عبدالتواب)س( 2

   اسراء خالد احمد عبد القوى 3

   الواحد عبد  حلمى  خالد اسراء 4

   محمود  علي رأفت اسراء 5

   اسراء رجب محمد امام عبد الرازق)س(  6

   اسراء رمضان جمعه ايوب)س( 7

   محمود  التواب عبد  رمضان اسراء 8

   اسراء سيد على جوده)س(  9

   اسراء صالح رمضان احمد)س( 10

   اسراء صالح مفتاح محسب  11

   اسراء ضياء الدين ابراهيم فواز  12

   هللا)س(اسراء عادل محمد عبد  13

   اسراء عاطف سعيد شحات  14

   محمد خالد عبد الجواد خليل ) باقى (  15

   يوسف عمر محمد مطلوب ) باقى (  16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 21كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )     

 م2022/2023العام الجامعي 

    يوسف عبد الحميدالمشرف : أد/  

 ظاتمالح التوقيع  االسم   م

   احمد  علي  هللا  عبد  اسراء 1

   اسراء عزت رجب محمد)س( 2

   اسراء عصام الدين جابر احمد  3

   احمد  الحليم عبد  عصام اسراء 4

   مرسى مصطفى  عالء اسراء 5

   اسراء على عبد الحفيظ ) م انتساب (  6

   ابراهيم  على ابراهيم  على اسراء 7

   ابراهيم)س( اسراء على عبد التواب  8

   سليم الرحيم  عبد على اسراء 9

   مشعل  محمد رضا احمد عماد  اسراء 10

   محمد  حمدون عيد  اسراء 11

   اسراء محسن سيد عبدالرحمن)س(  12

   الرحيم عبد سمير  محمد  اسراء 13

   اسراء محمد لطفى محمد)س( 14

   الجواد عبد  محمد محمد  اسراء 15

   محمود شوبك عبد السالم)س(اسراء  16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 22كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )      

 م2022/2023العام الجامعي 

    صباح حسند/ .م.المشرف : أ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   محمد  االله عبد  محمود  اسراء 1

   اسراء مصطفى جالل حسان)س( 2

   ) م انتساب ( اسراء معنى رحيم محمد  3

   اسراء ناصر رجب عبد المنعم)س( 4

   (س) احمد محمد مصطفى  اسالم 5

   ابراهيم  احمد  ابراهيم اسماء 6

   خالد  مبروك  خليل احمد  اسماء 7

   رمضان  فتحى احمد  اسماء 8

   اسماء احمد فرحات عبد الحى)س(  9

   كامل  ربيع اشرف اسماء 10

   اسماء اشرف سعيد عبد الرشيد)س(  11

   هللا  عبد  احمد  السيد اسماء 12

   السيد  سلومه  السيد اسماء 13

   مخيمر  هللا عبد سعيد جالل  اسماء 14

   ابوزيد  الناصر عبد  جمال  اسماء 15

   محمد  الحميد  عبد جمعه اسماء 16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 23كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )  

 م2022/2023العام الجامعي 

    مسعود عبدالحميدالمشرف : د/ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   سعيد الونيس عبد جمعه اسماء 1

   ابتهاج رمضان شحاتة غانم ) باقى (  2

   محمد  صالح  خالد اسماء 3

   هللا  عبد  ذكى  ربيع  اسماء 4

   اسماء رجب عبدالوهاب عيد)س( 5

   محمد  محمود  رفعت  اسماء 6

   اسماء سامى على محمد)س( 7

   اسماء سعيد يوسف عبد الرسول)س(  8

   جمعه  عشري  سيد  اسماء 9

   شعبان فرغلى  شعبان اسماء 10

   محمد  السيد صالح  اسماء 11

   امين  مصطفى  التواب عبد  اسماء 12

   الفتاح  عبد احمد الحميد عبد  اسماء 13

   محمد  حسين الرحمن عبد  اسماء 14

   محمود  العظيم عبد الرحمن عبد  اسماء 15

   عبد هللا محمد ) باقى (  اسراء هريدى 16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 24كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )  

 م2022/2023العام الجامعي 

    هاني جوده المشرف : د/ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   محمد على  عبدالرازق اسماء 1

   الرحمن  عبد العزيز  عبد  فاروق  اسماء 2

   اسماء متولى عبدالهادى متولى)س(  3

   اسماء مجدي عبد السالم عنتر)س(  4

   اسماء محمد احمد ربيع  5

   ميكائيل شحاته  محمد  اسماء 6

   اسماء محمد محمد احمد)س( 7

   الفتاح  عبد الكريم  عبد مصطفى اسماء 8

   اسماء ناصر امين احمد)س( 9

   الحسينى  كمال هانى  اسماء 10

   اسماء وزير عيد محمود)س( 11

   احمد  مصطفى  ياسر  اسماء 12

   عقل  حسين احمد اشجان 13

   االء عمر عبد التواب عبد القادر) باقى (  14

   العليم عبد الرحمن عبد ربيع  اشرقت  15

   مصطفى لطفى فاروق  اشرقت  16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 25كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )  

 م2022/2023العام الجامعي 

  أسماء جنيديالمشرف : د/  

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   اشواق احمد عبد هللا عبد الوهاب)س(  1

   جودة  توفيق  محمود اصالة 2

   عثمان  احمد عثمان اعتماد 3

   مرسي  الجيد عبد  السيد االء 4

   االء رأفت عبد العزيز محمود الجندي)س(  5

   طلب  راضي  سليمان  االء 6

   االء سيد عبد الغني علي  7

   العزيز  عبد  خلف عاطف االء 8

   االء عبد الفتاح محمد الدساوي سليم  9

   الحفيظ عبد  مصطفي  محسن  االء 10

   ) م انتساب ( منصور    داالء منصور السي 11

   اميمة عادل حميدة معتوق ) باقى (  12

   ) م انتساب ( امانى جمال عبد المطلب عبد التواب   13

   محمود  عزت  محمد اميرة  14

   عبدالجليل احمد  فتحى  محمد اميره  15

   هللا  عبد محمد احمد  محمود  اميرة  16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب
                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   



26 
 

 ( 26كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )   

 م2022/2023العام الجامعي 

   هبه رشاد المشرف : د/  

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   الهادى عبد عبده  محمود  اميرة  1

   ) م انتساب ( اميرة مختار رجب على  2

   اميره مصطفى سيد عيد مرسى)س(  3

   امين  السيد ناصر  اميرة  4

   امين  جبالى  احمد اميمه 5

   حسن  محمد  احمد اميمه 6

   اميمه على محمد سليمان)س( 7

   اميمه مرسي صديق مرسي)س( 8

   نصر  امين  محمد  امين امينه 9

   مريم سالمة احمد السيد ) باقى (  10

   محمد عبدالسالم محمد  امانى 11

   امل سليمان فرحات سليمان سليمان)س(  12

   التواب  عبد الباقي  عبد  الكريم  عبد  امل 13

   امنه محمد عبد السالم محمد)س( 14

   محمد  الخالق عبد  محمد  ايمن امنيه 15

   حسن محمد  حسن ايهاب  امنيه 16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 27كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )  

 م2022/2023العام الجامعي 

    ندى الحسيني المشرف : د/ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   امنيه حسنى امام صديق  1

   عثمان  محمد عمر  امنيه 2

   الصوفى محمد مصطفى  امنيه 3

   امنيه ممدوح محمد احمد)س( 4

   احمد  سعد اسامه  اميرة  5

   اميره ايمن حسن فتح الباب)س( 6

   حسن  سيد  حسن اميرة  7

   طلبه  عطية  خالد اميرة  8

   اميره سعودى محمد صالح)س( 9

   الحق عبد  سيد  صابر  اميرة  10

   اميره صالح احمد عبد التواب 11

   عبدالعليم  عبدالحميد  صالح  اميره  12

   كامل  محمد  عاطف اميرة  13

   الحميد  عبد محمد  الرحمن عبد  اميرة  14

   اميره عبد العليم عشرى مصطفى)س(  15

   السيد محمد  العليم عبد  اميرة  16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                  
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 ( 28كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )  

 م2022/2023العام الجامعي 

    حنان طنطاويالمشرف : د/ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   الونيس  عبد  سيد الفتاح عبد  اميرة  1

   اميره عماد عبد الرؤف محمد)س(  2

   محمد  دياب فتحى اميرة  3

   مجاهد محمد محروس  اميرة  4

   منى جمعة حسن عبد العزيز ) باقى (  5

   عبدالونيس  صالح جمال  الشيماء 6

   الشيماء شعبان محمد سعداوي 7

   عبود  شوقي  محمد الشيماء 8

   علي  محمود  محمد الشيماء 9

   امانى ربيع محمد اسماعيل)س( 10

   امانى سمير محمد نبوى)س( 11

   امانى شحاته عبد العظيم عبد السالم)س( 12

   امانى عاطف محمود ضيف)س( 13

   امانى عبد الناصر احمد سيف)س(  14

   اماني عويس عبد هللا بهنساوي)س( 15

   العزيز  عبد احمد  محمد  امانى 16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 29كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )  

 م2022/2023العام الجامعي 

   لنده الجارحيالمشرف : د/  

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   امانى محمد توفيق عبداللطيف)س(  1

   بشرى مرقص  نسيم  اناسيمون 2

   انتصار عبدهللا فرج حسن سليمان)س( 3

   عليوة  شكرى عزت انجى 4

   عثمان جابر سعيد انسة 5

   يوسف  الحليم عبد  محمد انشراح  6

   فرج  وليم  نبيل  اوليفيا 7

   عبدالعال احمد  بركات  ايات 8

   جابر  التواب  عبد  ناصر ايثار 9

   احمد  محمد  ابراهيم ايمان 10

   فراج  محمد اسماعيل  ايمان 11

   عبدالحميد  محمد  انور ايمان 12

   اسماعيل  الستار عبد  رجب  ايمان 13

   العزيز ابراهيم)س( ايمان رمضان عبد  14

   سمر عبد التواب عبد الحليم عبد الوهاب ) باقى (  15

   عايدة سعد عبد الغفار فرج ) باقى (  16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 30كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )  

 م2022/2023العام الجامعي 

    مصطفى النجارالمشرف : أد/  

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   رجب  هللا  فرج التواب عبد  ايمان 1

   الصمد  عبد محمد هللا  عبد  ايمان 2

   المقصود  عبد محمد المقصود  عبد  ايمان 3

   ابراهيم  سيد  عبدالعال ايمان 4

   قرنى  محمد  على ايمان 5

   حسن  محمد  عمر ايمان 6

   محمد  سليمان عيد  ايمان 7

   احمد  الفتاح عبد  فاروق  ايمان 8

   محمد  السيد  محمد ايمان 9

   ايمان محمد حسنين ابراهيم)س( 10

   مصباح  العليم عبد محمد ايمان 11

   ايمان محمود عبد الرازق عبد هللا)س(  12

   حسن محمود  علي  محمود  ايمان 13

   الصمد  عبد محمد هللا  عبد  ايمان 14

   ابراهيم ايمان محي الدين مبروك  15

   مى محمد ربيع سليمان ) باقى (  16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 31كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )   

 م2022/2023العام الجامعي 

   عادل مصطفىالمشرف : أد/  

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   ايمان مساعد مفتاح السيد)س( 1

   السالم عبد توفيق يحى  ايمان 2

   محمد  فوزى محمد ايناس 3

   محمد  محمد محمود  ايناس 4

   جمعه  محمد  مختار ايناس 5

   ابوسريع  السيد محمد  ابوسريع اية 6

   ايه احمد دياب عبد الحفيظ)س( 7

   محمد  السالم عبد  احمد  اية 8

   ايه اسامه سعد خلف ابوالليل)س(  9

   ايه السيد عيد شعبان 10

   هالل  علوي  ايمن اية 11

   رمضان محمد رجب  جمال اية 12

   محمد  فؤاد جمال اية 13

   الحميد  عبد  محمد  جمال اية 14

   )س(  ايه حافظ محمد حافظ  15

   هبة ابراهيم على جودة ) باقى (  16

 لشؤون التعليم والطالبوكيل الكلية 
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 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   

 ( 32كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )  

 م2022/2023العام الجامعي 

    ي توفيق عونالمشرف : أد/ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   المجيد  عبد علي  حسين  اية 1

   ايه حميده احمد كامل)س(  2

   عبدالعزيز  زكريا ربيع ايه 3

   على  اسماعيل رمضان ايه 4

   ايه رمضان السيد محمد)س( 5

   الجواد  عبد محمد سعد  اية 6

   علي  احمد  محمد  سعيد  ايه 7

   الفتاح  عبد  محمد  سعيد  اية 8

   ايه سيد خميس عبد العاطى)س( 9

   فرحات  السميع  عبد  سيد اية 10

   اية دسوقى ابراهيم حسن) باقى (  11

   ايه شعبان سعد احمد)س(  12

   ايه صابر محمد على ) م انتساب (  13

   السقا محمود  عبدهللا  ايه 14

   محمد  ابراهيم على  اية 15

   على)س( ايه على احمد  16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب
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 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   

 ( 33كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )   

 م2022/2023الجامعي العام 

    يسري سعيدالمشرف : أد/  

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   الحميد  عبد  ربيع  عيد  اية 1

   محمد  رجب عيد  اية 2

   ايه عيد سالم علي)س(  3

   محمد  صابر  عيد  اية 4

   عبدالناصر  محمد  فرج ايه 5

   محمد  يوسف قرنى اية 6

   محمد  العظيم عبد كمال ايه 7

   ايه كمال عزمى محمد)س(  8

   ايه كمال علي حافظ  9

   ايه مجدى محمود محمد)س( 10

   ايه محمد ابراهيم محمود)س( 11

   عبدالفتاح عفيفى عبدالفتاح  محمد  ايه 12

   بكري  علي  محمد  اية 13

   على  عويس  محمد  اية 14

   حسن  فتحى محمد  اية 15

   العبد محمد  محمد  اية 16

 الكلية لشؤون التعليم والطالبوكيل 
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 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   

 ( 34كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )  

 م2022/2023العام الجامعي 

   فاطمه عبدهللاالمشرف : أد/  

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   ايه محمد منير محمد ) م انتساب (  1

   مراد  على  لطفى باهية  2

   محمد  صالح محمد بثينه 3

   الجواد عبد  على جمال  بدر 4

   بدور السيد عيد عبدالسالم)س( 5

   بدور رجب احمد على)س(  6

   هيبه  محمد احمد  بسمله  7

   ابراهيم  احمد ابراهيم  بسمه  8

   بسمه احمد عبد الصمد احمد)س( 9

   احمد  مصطفى ابوالخير اسامه بسمه  10

   عطية  رمزى صالح بسمه  11

   بسمة محمد حسن امين  12

   سعيد  على  احمد بسنت 13

   بوسي محمد محمود على)س( 14

   )س(تسبيح عبد الستار علي 15

   تسنيم مأمون على مأمون شعبان)س( 16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 35مجموعة رقم  )كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام (    

 م2022/2023العام الجامعي 

  عرفات زيدانالمشرف : أد/  

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   سيد  يوسف ناصر  تسنيم  1

   تغريد صفي الدين احمد عبد الجواد 2

   تغريد محمد سالم محمد)س( 3

   حميده  قرنى  حميده  تقوى 4

   سيد  عوض  خالد تقوي 5

   عوض  ابوسيف  عادل  تقوى 6

   تقوي عبد السالم سيد ابراهيم خليفة  7

   الحميد عبد مازن ممدوح تقى 8

   مرجان  بشرى محروس  جاكلين 9

   عوض نسيم  السيد عبد  نادر جانا 10

   جمانة خالد فتحي رياض  11

   جهاد احمد ربيع محمد احمد)س( 12

   العظيم  عبد  سيد احمد جهاد 13

   الباقى عبد  احمد  اشرف  جهاد 14

   سماء حسين عيد محمد ) باقى (  15

   اميرة ميزار سليمان محمد ) باقى (  16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 36كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  ) 

 م2022/2023العام الجامعي 

 شيماء حسين  /.م.د المشرف : أ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   جهاد اشرف عبد الفتاح على جوده  1

   جهاد بدوي مشهور جاد هللا  2

   جهاد خيرى محمد احمد  3

   القادر عبد المنعم عبد  رجب  جهاد 4

   هللا  عبد  على رمضان جهاد 5

   الصادق عبد محمد رمضان جهاد 6

   جهاد صالح سعد تاج الدين  7

   محمد احمد  الحليم عبد جهاد 8

   جهاد عبد التواب زيدان على 9

   الصعيدى على  ابراهيم على جهاد 10

   جهاد عيد عبد الحميد عبد الرحيم 11

   جهاد ماهر محمد احمد  12

   جهاد محفوظ حمدي ابراهيم 13

   جهاد محمود ابراهيم عبد العزيز  14

   محمد  عجمى  محمود  جهاد 15

   ايناس احمد عبد العظيم على ) باقى (  16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

 

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                 
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 ( 37كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  ) 

 م2022/2023الجامعي العام 

    سالم صديق المشرف : أد/ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   حسن عواد  محمد محمود  جهاد 1

   ناجى جورجيوس القس جولى 2

   طلب حيدر  الصمد عبد  جيهاد 3

   منصور  الهادى عبد  الستار عبد  جيهان 4

   عطية  السيد ابوبكر  حبيبة  5

   طه  فتحى اشرف حبيبة  6

   حبيبة ربيع على محمد)س(  7

   علي عبدالباري  ابراهيم حسناء 8

   احمد  حسن ايمن  حسناء 9

   توفيق  المنعم  عبد  تيفور حسناء 10

   على  محمود حسن حسناء 11

   السالم عبد  كريم  سالم حسناء 12

   حسناء عبد الحفيظ رجب صالح)س(  13

   على  السيد عشري  حسناء 14

   شعبان حسن محمد حفصه  15

   حنان عادل احمد عبدالرحمن)س( 16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 38كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )   

 م2022/2023العام الجامعي 

    ناديه عبد العزيز المشرف : أد/  

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   خديجه عبدالوهاب صالح عبدالوهاب)س(  1

   احمد  محمد  احمد خلود 2

   رمضان  سيد  بسام خلود 3

   محمد  على  حماده خلود 4

   محمد  السيد شعبان خلود 5

   هللا  جاب عبدالجيد  عاطف خلود 6

   خلود عبد النبى محمد محمود)س(  7

   رنا عبد العزيز محمد ربيع ) باقى (  8

   خلود عماد الدين خليل محمود)س(  9

   خلود محمد احمد علي سيد  10

   متولى كامل احمد  محمد خلود 11

   زياده  سيد  سيد محمد خلود 12

   الفتاح  عبد  سيد محمد خلود 13

   الحليم عبد طلعت  محمد خلود 14

   سيف  ابو العزيز عبد  ممدوح خلود 15

   سرارى خالد ابراهيم وائل  خلود 16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 39كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )     

 م2022/2023العام الجامعي 

    هبه عبد اللطيفالمشرف : أد/  

 اتمالحظ التوقيع  االسم   م

   وهبة  صالح ابراهيم داليا 1

   مبروك عبدالجواد ربيع  داليا 2

   موسى محمد  موسى  رجب داليا 3

   الحفيظ عبد  طلبة  رضا داليا 4

   جوده  بكرى  عادل داليا 5

   داليا عبد الناصر حسين عقل)س(  6

   عيد  الفتاح  عبد  الناصر عبد داليا 7

   الرازق  عبد سيد  عماد داليا 8

   العزيز  عبد  حميده السيد دعاء 9

   العليم عبد على محمود  جمال  دعاء 10

   السالم عبد  زارع  حسنى  دعاء 11

   قرنى  محمد رجب  دعاء 12

   ابراهيم  حسني سامى  دعاء 13

   على صابر  صابر  دعاء 14

   حمزه  محمد التواب  عبد دعاء 15

   العزيز  عبد هللا  عبد  الحي  عبد دعاء 16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 40كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )    

 م2022/2023العام الجامعي 

   ليلى عبد الوارثالمشرف : أد/  

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   محمد  الحميد عبد العظيم عبد دعاء 1

   عبدالرازق  محمد يسرى  دعاء 2

   محمد  شعبان شرف  دنيا 3

دنيا محمود ابراهيم الدسوقي احمد خلف   4
 هللا)س( 

  

   الرازق  عبد سيد  عماد داليا 5

   العزيز  عبد  حميده السيد دعاء 6

   دنيا ممدوح عبد السميع عبد العزيز  7

   دينا ايمن مصطفي حسين  8

   دينا بدرالدين حسين جالل)س( 9

   الرازق  عبد  صابر  خالد دينا 10

   علي  سيد رجب دينا 11

   دينا رمضان علي السيد  12

   دينا رمضان قرني محمد  13

   حمد  النبى عبد سعد دينا 14

   عبدالحليم حمدى  سعيد  دينا 15

   دنيا ممدوح عبد السميع عبد العزيز  16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 41كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )  

 م2022/2023العام الجامعي 

   فاطمه أنورالمشرف : أد/  

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   محمد  عويس  سيد  دينا 1

   دينا سيد محمد محمد ) م انتساب (  2

   الحميد  عبد امين صايم دينا 3

   دينا طارق عطية عبد الغنى  4

   محمد  ذكريا عادل دينا 5

   زيد  ابو رجب هللا  عبد  دينا 6

   اسماعيل  عثمان عمر دينا 7

   دينا فاروق احمد حسن)س(  8

   خميس  عزت محمود  دينا 9

   دينا محمود فتحي محمد)س( 10

   الجمال احمد  جابر  ناصر  دينا 11

   رمضان  يوسف نصر دينا 12

   ذكري حسام احمد محمود)س( 13

   رانا عبد الناصر محمد عبد الصمد)س( 14

   احمد  صديق محمود  رانا 15

   حسن بالسى  محمد  شحته راندا 16

 لشؤون التعليم والطالبوكيل الكلية 

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 42كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )   

 م2022/2023العام الجامعي 

   سلوى صالح  د/  .م.المشرف : أ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   اسماعيل  عثمان عمر دينا 1

   دينا فاروق احمد حسن)س(  2

   خميس  عزت محمود  دينا 3

   دينا محمود فتحي محمد)س( 4

   الجمال احمد  جابر  ناصر  دينا 5

   رمضان  يوسف نصر دينا 6

   ذكري حسام احمد محمود)س( 7

   رانا عبد الناصر محمد عبد الصمد)س( 8

   احمد  صديق محمود  رانا 9

   حسن بالسى  محمد  شحته راندا 10

   الصادق  عبد  شريف  احمد  رانيا 11

   محمد  السيد  جمال رانيا 12

   محمد  على جمعه  رانيا 13

   رانيا حجاج رمضان محمد)س( 14

   رانيا رمضان عبد العظيم محمد)س(  15

   رانيا عبد اله محمد ابو حامد 16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 43كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )  

 م2022/2023العام الجامعي 

   أحمد مرعيد/  .م.المشرف : أ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   خليفة  محمود  عماد رانيا 1

   رياض محمد  مجدى رانيا 2

   عبدالمقصود  عبدالحكيم محمد  رانيا 3

   رانيا محمد عبد العاطي صالح)س( 4

   رانيا محمود عويس عجمى  5

   احمد الحميد  عبد اسماعيل رباب 6

   احمد  سريع ابو  خالد رحاب 7

   محمود  سيد  خالد رحاب 8

   رحاب عاشور سيد احمد)س( 9

   سعيد  عطاهللا  كمال  رحاب 10

   رحاب نادي محمد سيف  11

   محمد  محمد ابراهيم  رحمة 12

   رحمه جمعه رجب عبد العاطى)س(  13

   معوض  احمد  حمدى رحمة 14

   رجب  ربيع  رجب رحمة 15

   محمد  ناجى رجب رحمه 16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   



44 
 

 ( 44كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  ) 

 م2022/2023العام الجامعي 

  علياء عفان  /.م.د المشرف : أ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   عبداللطيف  محمد  رمضان رحمه 1

   سنوسي  العال عبد  ساهر رحمة 2

   رحمه سعيد محمد ابراهيم صوابى  3

   عبدالمجيد  احمد  سيد رحمه 4

   احمد  محمد  سيد رحمة 5

   غانم  ربيع  الاله عبد  رحمة 6

   رحمة على شعبان احمد ) م انتساب (  7

   الحليم عبد  محمد  فريد  رحمة 8

   رحمة فيصل حسين نصر ) م انتساب (  9

   ذكى  زهران محمد  رحمة 10

   محمد عبدالمالك محمد  رحمه 11

   محمد  لطفى  محمد  رحمة 12

   الغنى  عبد الوهاب  عبد منتصر  رحمة 13

   على نصر يسن ناصر رحمة 14

   صبح عبدالفتاح توفيق  هانى رحمه 15

   احمد  محمد  توبة  رشا 16

 الكلية لشؤون التعليم والطالبوكيل 

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 45كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )  

 م2022/2023العام الجامعي 

    يوسف اسحقالمشرف : د/ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   حسين عباس  سيد عباس رشا 1

   رخا  متولى المنعم  عبد  رضا رضوى 2

   امين ربيع  محمد  رضوى 3

   مرسى  المطلب عبد شكرى  محمد  رغداء 4

   رغده فتحي محمد عبد الموجود 5

   عبدالعظيم شحات  محمد رقيه 6

   السيد عبدهللا)س(رقيه وحيد  7

   رميساء السيد ابراهيم محمد)س( 8

   خضر  محمد  جمال رنا 9

   الحافظ عبد  راتب  عمر  رنا 10

   رنا هشام حسن محمد عبد العزيز)س(  11

   روان محمود عزيز السيد  12

   الغني  عبد  اسحق السيد روضة  13

   محمود  العزيز  عبد  محمد  روفيده 14

   توفيق  محمود ياسر روميساء 15

   الرحمن عبد حسين فرج  رويدا  16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   



46 
 

 ( 46كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )  

 م2022/2023العام الجامعي 

   أحمد صالح المشرف : د/  

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   عويس مصطفى عويس  ريم 1

   اللطيف  عبد على  محمد  ريم 2

   )س(ريهام احمد حمدى احمد 3

   معيزيق  فرج احمد ريهام 4

   جمعه  محمود ايهاب ريهام 5

   ريهام خالد محمد عبد العزيز  6

   الرؤف  عبد طه  الرؤف  عبد ريهام 7

   زاهيه رشاد سيد عبد الجواد)س( 8

   على  فؤاد احمد  زينب  9

   الحليم عبد  حسن حمدى  زينب  10

   عبدالرحيم سعد  عصام زينب  11

   توفيق  محمد  مبروك زينب  12

   مجاهد  امير  محمود  زينب  13

   محمود هللا  عبد  محمود  زينب  14

   )س( زينب مصطفى ابراهيم السيد على 15

   )س( سارا محمد مفرح عبد السالم امبابى 16

 لشؤون التعليم والطالبوكيل الكلية 

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 47كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )  

 م2022/2023العام الجامعي 

    مروه جمعهالمشرف : د/ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   )س( ساره احمد عبد التواب رجب 1

   عبدالكريم  سعد اسماعيل  ساره 2

   احمد  نادى اكرم  سارة 3

   )س( ساره السيد احمد عبد الصادق 4

   )س(ساره امبيش بركات محمد 5

   )س( ساره جمال عبد الستار عبد هللا 6

   بيومى  على جمال  سارة 7

   ساره رشدي محمود عبد السيد 8

   احمد  علي سليم سارة 9

   )س(ساره شعبان السيد موسى 10

   على محمد  صالح  سارة 11

   سارة طارق جمعة عبد الستار 12

   سعد سليم  الناصر عبد  سارة 13

   )س( ساره عصام عبد المنعم محمود 14

   ساره على محمود بيومي  15

   ) م انتساب ( سارة عماد فتحى عبد الحليم 16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 48كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )  

 م2022/2023العام الجامعي 

    حسام الشريفالمشرف : د/ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   )س(ساره كرم فتحى خميس 1

   )س( ساره محمد زغلول عبد التواب 2

   العاطي  عبد  محمد محمد سارة 3

   برهامى  محمود محمد ساره 4

   الباقي  عبد الغني  عبد محمود محمد سارة 5

   ) م انتساب ( سارة محمد مهنى محمد  6

   )س(ساره محمود حلمى ابراهيم  7

   قطب الحكيم عبد مصطفى سارة 8

   عبداالمالك حكيم  ناجح ساره 9

   طوخى  سيد  ناصر  ساره 10

   محمد  خميس  نصر سارة 11

   )س(ساره وجيه عبد المعز عبد القادر 12

   سعداوى حسن اسحق  سالمه 13

   يعقوب  عياد يعقوب سامية  14

   ساندى جرجس عبد النعيم  15

   واصف  شحاته عماد ساندى 16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 49كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )   

 م2022/2023العام الجامعي 

   بسمه عبد اللطيفد/  .م.المشرف : أ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   )س(سحر رزق عبد الجليل زايد  1

   محمد  السيد  ناصر سلسبيل 2

   خليف  حلمي  احمد سلمي 3

   العظيم عبد  السيد حسين  سلمى 4

   احمد  حسين  محمود سلمى 5

   )س(سلوى سالم رجب محمود 6

   ابراهيم  سيد  صبرى سما 7

   سماء عادل حسين  8

   السالم عبد  خليفة  جمال  سماح 9

   سمر اشرف عبد السميع عبد الخالق) م انتساب (  10

   ابراهيم  الحميد  عبد محمد سمر  11

   عزوز  محمد  محمد سمر  12

   الحليم عبد  محمود عزت سميره  13

   هريدى  عبدالرازق  محمود  سميرة  14

   مرسى  عطيه  حسين  سندس 15

   محمودناجى ابوبكر  حاتم سهيلة  16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 50كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )   

 م2022/2023العام الجامعي 

    سمر طارقالمشرف : د/ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   محمد  محمد صالح  سهيلة  1

   علي  احمد  طارق  سهيلة  2

   سالم على فتحى  محمد سهيله  3

   محمود  احمد محمود  سهيله  4

   )س( سهيله مصطفي عويس محمود 5

   ابراهيم  دسوقى ابراهيم  ناصر  سهيله  6

   محمد  محمد  بكرى سوزان 7

   )س( سوهيله حمدى عبد العزيز ابوسيف 8

   حسن  الرحمن عبد  الناصر عبد  سيمون  9

   شذي عبد الناصر مصطفي محمد  10

   شروق حاتم لملوم محمد  11

   عفيفى  سيد  حسين  شروق  12

   محمد  فرج  حلمي شروق  13

   )س(شروق خالد رمضان محمد 14

   محمد  محمود  خالد شروق  15

   )س(شروق خلف موسى محمود  16

 والطالبوكيل الكلية لشؤون التعليم  

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 51كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )   

 م2022/2023العام الجامعي 

    الفتاح ناجيأحمد عبد المشرف : أد/ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   )س( شروق سيد احمد احمد 1

   محمد امبارك  عاطف  شروق  2

   محمد  عبدالعزيز عبدالعظيم شروق  3

   )س(شروق مجدى شعبان سعد 4

   جابر  عيد  محسن شروق  5

   محمد  جعفر محمود  شروق  6

   احمد  سعد  محمود  شروق  7

   محمد شروق هشام محمود  8

   شرين على عبد الواحد عيسى)س(  9

   المنعم  عبد  الكريم عبد  الدين عماد شمس 10

   )س( شهد احمد الحداد محمد عبد الظاهر 11

   الجليل عبد الحميد عبد  احمد  شهد 12

   محمود  محمد جمعه  شهد 13

   رياض  فتحى  عصام شهد 14

   سعيد  حسن ناصر  شهد 15

   الاله  عبد عبدالونيس  ربيع ياسر  شهد 16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 52كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )   

 م2022/2023العام الجامعي 

 هاله خورشيدالمشرف : أد/  

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   جوده  علي احمد شيرين  1

   ابوجازيه  عبدهللا جابر  شيرين  2

   )س( شيرين رجب سعد سيد 3

   حسين  كامل شعبان شيرين  4

   الحميد  عبد الشفيع  عبد علي شيرين  5

   الرسول  عبد  محروس محمد شيرين  6

   السميع  عبد  جمعه  احمد شيماء 7

   فايز  محمد  احمد شيماء 8

   شيماء اسماعيل صابر اسماعيل  9

   شيماء اشرف ربيع محمود محمد  10

   شيماء حسني سعد سيف  11

   شيماء حسين حسن عبد المحسن 12

   )س(شيماء حسين على صالح 13

   )س(شيماء حمدى جمعه فؤاد 14

   )س(شيماء حمدى سالم سيد 15

   ) م انتساب ( شيماء حمدى عبد التواب حسن 16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 53كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  ) 

 م2022/2023العام الجامعي 

 قوت القلوب فريد المشرف : أد/  

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   الجيد عبد  السيد رأفت  شيماء 1

   )س(شيماء ربيع عالم مختار 2

   )س(شيماء رمضان عبدهللا محمد 3

   )س(شيماء سعد محمد مصطفى 4

   صادق  محمد  صادق شيماء 5

   )س(شيماء صالح سالم جمعه  6

   جودة  الوهاب عبد  الحميد  عبد شيماء 7

   حمد  الستار عبد القادر  عبد شيماء 8

   قناوي  زيدان عماد شيماء 9

   جمعة  محمد  عواد شيماء 10

   )س(شيماء عيد عبد الفتاح احمد 11

   قاسم رسم فتحى شيماء 12

   محمد  ابراهيم  كامل  شيماء 13

   شيماء محمد معوض محمد  14

   شيماء محمود عبد هللا مرسى 15

   )س(شيماء منجي علي محمد  16

 الكلية لشؤون التعليم والطالبوكيل 

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 54كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )   

 م2022/2023العام الجامعي 

 نهله عبد الرحيم  المشرف : أد/  

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   على الريش ابو  هيبة  شيماء 1

   سعداوى الحليم عبد  علوانى  صابره 2

   صابرين ايمن محمد اسماعيل مطلوب  3

   يونس  محمود عيد  صابرين 4

   كامل  عويس جمعه صافيه  5

   فضل السالم عبد  سيد صباح 6

   صفاء صابر كامل سالمه احمد  7

   صفوة احمد محمد محمد اسماعيل  8

   ضحى اشرف على مصطفى)س( 9

   منصور  محمد  ابراهيم  محمد  ضحى 10

   )س(ضحى محمد عبد القادر امام 11

   )س(ضحى محمد عبده عبد الجواد 12

   )س(ظهره على محمد عبد العال  13

   على  القوى عبد  جمعه عبير  14

   الجيد  عبد  احمد محمد عبير  15

   محمود  قطب محمد عبير  16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 55كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )  

 م2022/2023العام الجامعي 

 أحمد سليم المشرف : أد/ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   وسطاوى عبيد وسطاوى عبير  1

   شحات سعد  صالح عزة 2

   رزق  وديع  المسيح عبد  عزه 3

   ابراهيم المجيد  عبد  عامر  عفاف 4

   السيد  ابراهيم  يونس  عفاف 5

   هللا  عبد الحميد  عبد  احمد عال 6

   امام محمد حسن عال 7

   )س(عال رمضان جبيلى العبد 8

   على  جمعة  سيد عال 9

   )س(عال عادل احمد عبد الوهاب  10

   )س(عال عادل عثمان محمود 11

   سالم محمد  عماد عال 12

   احمد  محمد  عمر  عال 13

   اللطيف  عبد  حلمى  محمد  عال 14

   محمد  ابراهيم  احمد علياء 15

   )س( علياء احمد على راشد 16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 56كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )  

 م2022/2023العام الجامعي 

  محمود عرفان  المشرف : أد/

 مالحظات وقيع الت االسم   م

   محمد  محمود  العزيز  عبد رمضان علياء 1

   عهد مهدى شوقى عبد الباقى 2

   المجيد عبد محمود سيد عيشه 3

   )س( عيشه محمد عبد القوى مغربى 4

   زيدان القوي عبد  حسين غادة 5

   خميس اسماعيل خليفه غادة 6

   )س(غادة ربيع رجب احمد امام 7

   رمضان بيومي غادة رجب   8

   عويس  كامل  رجب غادة 9

   الباب فتح  حسن  محمود رمضان غادة 10

   حسين محمد عادل غادة 11

   الباسط عبد رمضان خالد غالية 12

   )س( فاتن فريد محمد الصغير محمد على 13

   فاطمة أحمد عبد العزيز يوسف  14

   )س( فاطمه احمد عبد الغنى ابو زيد 15

   )س( فاطمه احمد على احمد 16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 57كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  ) 

 م2022/2023العام الجامعي 

 يوسف محمد عبد الحميد المشرف : أد/  

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   )س( فاطمه الزهراء احمد رمضان سيد 1

   عيد  سعد  جمعه فاطمة  2

   عرفات  احمد  حسن فاطمة  3

   السيد  احمد حسين فاطمة  4

   سيد  سعيد خالد فاطمه  5

   عمرهمام شعبان  رضا طمه فا 6

   حامد  ابراهيم سعيد  فاطمة  7

   النبي  عبد محمد درويش  سيد  فاطمة  8

   قرنى  قرنى صبرى فاطمة  9

   )س( فاطمه طارق عبد السالم معوض 10

   فاطمه طارق محمود عبد الجواد 11

   )س( فاطمه عبد الجواد احمد محمد 12

   احمد ربيع  العزيز  عبد  فاطمة  13

   فاطمة عبد المجيد محمد فضلون)تحويل(  14

   على التواب  عبد  على فاطمه  15

   طليبه  هاشم طليبه فرحانه  16

   فاطمة عيد عرفه محمد  17

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب
                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 58كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )    

 م2022/2023العام الجامعي 

 وفاء يسري المشرف : أد/  

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   )س( فاطمه محمد عبد المولى عبد الغنى 1

   )س(فاطمه محمد عمر محمود  2

   حسين  علي  محمود  فاطمة  3

   سلطان  الفضيل عبد مسلم  فاطمة  4

   )س(فاطمه مصطفى كيالنى محمد 5

   محمد  السيد  محمد  معروف فاطمه  6

   )س( فاطمه مفرح عبدالحميد عبدالرازق 7

   رفاعى محمد عيسى  مالك  فاطمة  8

   محمد  عرفه  عيد  فاطمة  9

   خليفه  المولى  عبد خليفه فرحة  10

   ساعى  محمد  ربيع فرحة  11

   )س(فرحه شعبان صابر محمود 12

   محمود  على  ميزار فرحة  13

   فيبى عيد شاكر سليمان)س( 14

   )س( قمر عمر يونس محمد  15

   الشهيد  عبد عيسى عماد كرستين  16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 59كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  ) 

 م2022/2023العام الجامعي 

 صالح هاشمالمشرف : أد/ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   ابراهيم  يونان ابراهيم كرستينا  1

   سعد  ظريف شاكر  موريس كرستينا  2

   )س( كرستينا نادي بديع عبدالمسيح 3

   كريمة اسماعيل جودة  4

   الحميد  عبد  عطوه  محمد كريمة  5

   )س( لبنى حامد السيد طلب 6

   هللا  عبد يوسف حسن  لبنى 7

   رمضان اسماعيل ياسر لبنى 8

   محمد  علي محمد لميا 9

   بشير  محمود  وليد  لمياء 10

   خليفه  السيد شعبان ليالى 11

   كيالنى  حافظ  احمد ليلى 12

   )س(مارى عادل كامل صليب 13

   ابراهيم صادق جورج  مارينا  14

   مرقص  ناشد فريد  ماريهام  15

   محمود  سيد محمد محبوبه  16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 60كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )    

 م2022/2023العام الجامعي 

 هناء عبد التوابالمشرف : أد/  

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   مديحة محمد خميس كامل ) م انتساب (  1

   سليمان  احمد  احمد  مروة  2

   )س(مروه احمد حسني سعيد 3

   هللا  عبد محمد  احمد  مروة  4

   مروه خالد منشاوى ابوجوده 5

   سالم بريك  ربيع مروة  6

   )س(مروه رفاعى فاضل انور  7

   صالح مخلف مجدى مروة  8

   العزيز  عبد  سعد مصطفى  مروة  9

   على  محمود نادى مروة  10

   مروة ناصر ربيع محمد  11

   )س(مريان مدحت نبيل نجيب 12

   )س(مريانه عادل فوزي مجلى 13

   )س( مريم احمد السيد عبد الرحمن النشار 14

   رزق  سيد  احمد  مريم  15

   على صادق  احمد  مريم  16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 61كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )   

 م2022/2023العام الجامعي 

 سلوى رمضانالمشرف : أد/ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   )س(مريم اشرف ابراهيم كامل 1

   محمد  احمد  السيد مريم  2

   )س( مريم بهاءالدين عبد الفتاح عبد هللا  3

   مريم حسين ربيع عبد الفتاح  4

   طلبة  على خالد مريم  5

   مريم سيد عبد الحميد ابو المجد ) م انتساب (  6

   احمد  حافظ  شعبان مريم  7

   فرحات  حلمى  عادل مريم  8

   علي  ربيع  عادل مريم  9

   مريم عادل سيد محمد  10

   عبده  عياد عادل مريم  11

   )س( مريم عبد ربه عبد الوهاب احمد 12

   ابراهيم  لبيب  عماد  مريم  13

   محمود  سعد  فرج مريم  14

   تاوضروس حبيب  قدرى مريم  15

   هريدى على  احمد محمد  مريم  16

 التعليم والطالبوكيل الكلية لشؤون 

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 62كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )   

 م2022/2023العام الجامعي 

 هاشم مرعي د/  .م.المشرف : أ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   صالح على محمد  مريم  1

   )س( مريم محمد محمود خليل فرج 2

   )س(مريم مسعود شعبان عالم 3

   حميده  علي  مصطفي  مريم  4

   ابراهيم سعيد مريم ياسر  5

   نجيب  يعقوب يوسف  مريم  6

   صاوى احمد  السيد محمود  ملك 7

   عبدالمجيد ابراهيم ياسر  ملك 8

   هللا  عبد  الفتاح  عبد احمد منار  9

   سعد احمد محمود احمد منار  10

   امين رمضان امين  منار  11

   حسن  ربيع  جابر  منار  12

   منار جمال رمضان محمد  13

   الباقى  عبد محمد جمال  منار  14

 ميهوب  محمد خالد منار  15
 

  

   المقصود  عبد لطفى  رمضان منار  16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 63كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )     

 م2022/2023الجامعي العام 

 أحمد عماد /.م.د المشرف : أ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   )س(منار سيد مصطفى معبد 1

   )س( منار طارق عبد التواب يوسف 2

   محمد عبدالحميد  طلعت منار  3

   احمد  سيد  التواب  عبد منار  4

   نويشى  جميل  عبدالنور  منار  5

   طالب ابو  يحي  الدين عالء منار  6

   الحليم عبد  محمد علي منار  7

   )س( منار محمد احمد محمد 8

   البدرى  على  محمد منار  9

   محمد  فراج محمد منار  10

   خميس  محمد  محى منار  11

   عثمان الباسط عبد  مسعود منار  12

   جاد  مرتجع مصطفى منار  13

   ابراهيم محمدالفكر  منصور  منار  14

   السالم  عبد سعد  منير  منار  15

   محمد  شاكر جابر  منال 16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 64كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )    

 م2022/2023العام الجامعي 

    السيد عثماند/ .م.المشرف : أ 

 تمالحظا التوقيع  االسم   م

   مبروك  بريك جمال  منال 1

   )س( منه خالد فاروق عبده 2

   خليل محمود عمر حسن  هللا منة  3

   عفيفى  عمر  احمد رجب  هللا منة  4

   ابراهيم  كامل جمعة مبروك  هللا منة  5

   اسماعيل على مجدى  منةهللا  6

   العزم ابو عزت محمد  هللا منة  7

   التواب  عبد  احمد محمود هللا منة  8

   )م انتساب ( منة هللا مصطفى رمضان عبد الرحمن  9

   محمد  على نادى هللا منة  10

   رضوان محمد حامد  يونس  هللا منه  11

   مني حسن محمد السيد  12

   حمدى  عزمى  حمدى  منى  13

   )س(منى عبدالعليم رشوان زيدان 14

   رسالن  حسن فرج  منى  15

   )س(سليمان سالممنى محمد   16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 65كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  ) 

 م2022/2023الجامعي العام 

 لمياء جالل المشرف : د/ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   عبدالهادى فرج  محمد منى  1

   هللا  عوض  عوض  محمود  منى  2

   حسين الفتاح  عبد سعد حسين  مها 3

   على  سعيد ربيع مها 4

   صالح يس  صالح مها 5

   )س( مها طه عوض صالح 6

   محمد  على نادى هللا منة  7

   سليمان  عوض  خميس  مى 8

   رضوان  شافعى  رضوان  مى 9

   احمد  قرنى  سيد مى 10

   هللا  عبد  خلف هللا  عبد مى 11

   فهيم  احمد  محمد مى 12

   الغنى عبد  رجب  شعبان  ميادة 13

   محمد  العظيم عبد صالح ممدوح  ميادة 14

   محمد  الهادى عبد  سعد ميار  15

   حسن عبدالعزيز  عاطف ميار  16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 66كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )   

 م2022/2023الجامعي العام 

    محمد عبد العالد/  أ.م.المشرف : 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   مهينة  بلتاجى محمود  هللا  عبد  ميرنا 1

   فرج  نابليون  عماد  ميرنا 2

   )س( ميريت صموئيل كرم صموئيل 3

   محمد  رمضان احمد نادية 4

   احمد ابراهيم صالح  ناريمان  5

   مسعود  ادريس  ابراهيم ناهد 6

   يعقوب  ابراهيم  ابوالعلمين  ناهد 7

   جوده  ابراهيم احمد  ناهد 8

   الغنى  عبد  العزيز عبد  الهادى عبد نجاة 9

   احمد  مهنى  احمد  نجوى 10

   محمد  احمد احمد ندا 11

   اسماعيل  على السيد ندا 12

   على  عيد ايمن  ندا 13

   رضوان مصطفى  حماده ندا 14

   العزيز  عبد  سيد سعد ندا 15

   )س(ندا عبد الحفيظ حسن حسين 16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 67كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )    

 م2022/2023العام الجامعي 

 ريهام مدحت  / دالمشرف :

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   )س( ندا عبد الهادى ابوبكر بيومى 1

   ) م انتساب ( ندا محسن حسن على 2

   السيد انور  محمد ندا 3

   السالم  عبد صابر  احمد  ندى 4

   احمد  عوض  ايمن  ندى 5

   محمد  على سمير  ندى 6

   رياض جمعه  شعبان ندي 7

   ابراهيم عبدالفتاح صالح ندى 8

   )س( ندى طارق فاروق غانم على 9

   محمود  محمد  عادل ندى 10

   المليجى محمد  جابر  عرفات ندى 11

   مرسى  احمد عنتر ندى 12

   الطيف  عبد سيد عيد  ندى 13

   الحليم عبد  جمال  كمال  ندى 14

   خليل  حسن  محمد ندى 15

   حامد  حلمي  محمد ندى 16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 68كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )   

 م2022/2023العام الجامعي 

 يسرا جالل الدينالمشرف : د/ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   )س( ندى محمد سيد حسن عبد المقصود 1

   عبدالعزيز  عفيفى  محمد ندى 2

   )س( ندى محمد على احمد 3

   ندي محمود عبد الحميد علي  4

   )س(ندى محمود محمد راتب 5

   عبدالسالم محمد اشرف  نرمين 6

   نيرمين شريف احمد علي  7

   عطية  توفيق  العظيم عبد  نرمين 8

   زاهر  محمد  عبدالحميد نرمين 9

   )س( نرمين فايز جرجس بسطوروس 10

   )س(نرمين فريد محمد احمد 11

   الديب  محمود  محمد  نرمين 12

   محمود  الغنى  عبد  عاطف نسرين  13

   حسن  جعفر  تامر  نسمة  14

   جوده  بركه  عماد نسمة  15

   مجرب  صالح خليفه نسيم 16

 الكلية لشؤون التعليم والطالبوكيل 

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 69كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )  

 م2022/2023العام الجامعي 

 هبه عبد الوهابالمشرف : د/ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   احمد  محمد  رمضان نشوى 1

   سيد عبدالتواب  محمد  نشوى 2

   على  متولى  محمد  نعيمه 3

   قطب  احمد شعبان نهال 4

   )س(نهال كمال حسن عبد الرحيم 5

   كامل  احمد احمد نهلة 6

   هللا  عبد  معوض  محروس  نهلة 7

   محمد  صوفي  رشدي  نهى  8

   ابراهيم  محمد محمود  نهى  9

   الباقى عبد محمد رشيد  احمد نورا 10

   منصور  التواب  عبد  حسين نورا 11

   )س(نورا صالح معوض مهدي 12

   عماره احمد احمد هللا  عبد نورا 13

   علي  سالم فوزي نورا 14

   الباقى  عبد  جبيلى مصطفى  نورا 15

   ايوب عويس محمد ) م انتساب ( نوران  16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 70كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )  

 م2022/2023العام الجامعي 

 نجالء رجبد/  .م.المشرف : أ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   المنعم  عبد احمد  الدين سراج  نوران 1

   نورهان احمد محمود عبد السالم 2

   احمد  سعد  اشرف  نورهان 3

   الرازق  عبد محمد بدوى  نورهان 4

   رحاب  موسى ابراهيم جمال  نورهان 5

   السيد الغفار عبد  جمال  نورهان 6

   وهيدى محمد  حسن نورهان 7

   ابوالليل حلمى رأفت نورهان 8

   الدفراوي سالم ابراهيم  سليمان نورهان 9

   ابراهيم سلطان سيد  نورهان 10

   نورهان سيد محمد عبد الهادي 11

   محمد  شعبان محمد نورهان 12

   عبدالرحمن محمد احمد نورهان محمد  13

   السيد  لطفى  محمد نورهان 14

   محجوب  احمد  محمد  محمد نورهان 15

   محمد  مصطفى  محمد نورهان 16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 71كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )    

 م2022/2023العام الجامعي 

 محمد أحمد أبو العالد/  .م.المشرف : أ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   احمد  رزق  محمود  نورهان 1

   )س( نورهان مصطفى صالح محمد 2

   )س(نورهان وليد شعبان على 3

   موسى محمد يوسف نورهان 4

   )س(نيره صالح مصطفى محمد 5

   حسانين  انور  محمد نيرة  6

   نيره ناصر خليل عبدالمنعم  7

   )س( هاجر احمد عبد العاطى على 8

   )س(ايوب يوسف ابراهيمهاجر  9

   المحسن  عبد الصاوى احمد  جمال هاجر 10

   على  احمد  جمال هاجر 11

   الفكهانى  السيد السيد جمعه  هاجر 12

   )س(هاجر حسن معوض عبد الحليم 13

   عثمان الباقى عبد  حمدى هاجر 14

   )س( هاجر خالد يوسف عبد المقصود 15

   احمد  السيد رمضان هاجر 16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 72كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )   

 م2022/2023العام الجامعي 

   إيمان عبد الستار / د  مشرف :ال

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   )س(هاجر رمضان محمود على 1

   العزيز  عبد  سعد حسنى  سعد  هاجر 2

   حسن  الرحمن عبد  محمود  سيد  هاجر 3

   )س(هاجر شعبان خليل محمد 4

   القادر  عبد  سعد  شعبان هاجر 5

   المسيرى  عبدالوهاب محمد  شكرى  هاجر 6

   )س(هاجر صالح ابراهيم حسن 7

   )س( هاجر عادل اياتى احمد 8

   )س(هاجر عادل فرحات حسن 9

   عطوه  الجواد عبد الحليم عبد  هاجر 10

   السالم عبد احمد  حسين  هاجر 11

   محمد  احمد الحميد عبد  حسين  هاجر 12

   )س( هاجر عبد العظيم سمري السيد 13

   محمد احمد المنعم  عبد  هاجر 14

   العزيز  عبد  احمد الهادى عبد  هاجر 15

   عثمان طه عبدالرحمن هاجر 16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 73كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )    

 م2022/2023العام الجامعي 

 عال جمال المشرف : د/ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   هاجر عبده احمد احمد  1

   الرازق  عبد  سعد محمد  هاجر 2

   )س(هاجر محمد شعبان محمد 3

   هاجر ناصر مصطفى عبد المجيد  4

   هادية سيد عبد الحافظ حسن 5

   محمد  صالح رجب  هالة 6

   ابراهيم  محمد احمد هايدى 7

   عثمان محمد  مكرم هايدي 8

   ابراهيم  محمود الدسوقى ابراهيم هبه  9

   جابر  حسن احمد  هبة  10

   محمد  التواب  عبد محمود هبةهللا 11

   )س( هبه هللا محمود يوسف محمود 12

   ايوب  ربيع  رمضان هبه  13

   احمد الرشيد  عبد سالمه هبة  14

   مهدى  معبد صالح  هبة  15

   )س( هبه عبد الستار محمدين احمد 16

 التعليم والطالبوكيل الكلية لشؤون 

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 74كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )     

 م2022/2023العام الجامعي 

 ريم السيد المشرف : د/ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   عبدالوهاب  محمد عبدالوهاب هبه  1

   القوى عبد  ربيع  عويس  هبة  2

   مبروك  محمد  غريب هبه  3

   )س(هبه محمد احمد حشمت 4

   )س(هدى احمد محمود محفوظ 5

   اليسر  ابو  محمود  هللا  عبد هدى 6

   )س(هدى عبد الواحد راضى عبد الواحد 7

   ابراهيم  سيد احمد  هدير  8

   عوض حسن اسماعيل  هدير  9

   هدير اشرف محمد هاشم  10

   هدير سيد ابراهيم الدسوقي  11

   )س(هدير صالح جابر أبوالليالي  12

   الحليم عبد  احمد محمد هدير  13

   )س(هدير محمد عبد العظيم عبد السالم 14

   البارى عبد اسماعيل مصطفى هدير  15

   منى محمد حسين عبد اللطيف )باقى (  16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 75كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )      

 م2022/2023العام الجامعي 

 عفاف دانيالد/ أ.المشرف : 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   محمود الحميد  عبد  نصر هدير  1

   الرازق  عبد حسن  هاني هدير  2

   السيد هللا  عبد متولى  هديه  3

   )س( همس طارق محجوب العجمي 4

   خليل  فرج  سعيد  هنا 5

   )س(هناء احمد رمضان محمد 6

   احمد  محمد  احمد  هند 7

   حسين محمد على  هند 8

   حسن السيد  انور محمد  هند 9

   محمد  العزيز  عبد  محمد  هند 10

   محمد  هللا  عبد  محمد  هند 11

   )س(وسام احمد ربيع عبد هللا 12

   احمد  احمد محمود  اسامة  وسام 13

   )س( وسام خالد محمد عبد الوهاب محمد 14

   )س(وسام فرج محمد فرج جوده  15

   )س( وفاء عصام صالح شعبان طه 16

 لشؤون التعليم والطالبوكيل الكلية 
                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 76كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )  

 م2022/2023العام الجامعي 

 عبد الحميد زيد المشرف : أ.د/ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   )س( والء انور فاروق محمد محمد 1

   مبروك العزيز عبد خالد والء  2

   احمد  محمد  خالد والء  3

   علي  محمد  زغلول  والء  4

   )س( والء طاهر بيومى عبد ربه محمد 5

   )س( والء عبدهللا احمد عبدالمنجى 6

   الجواد عبد  احمد الدين صالح محمد والء  7

   )س(والء مصطفى محمد نصر 8

   شعبان احمد السيد احمد ياسمين 9

   )س(ياسمين احمد سيد محمد 10

   )س( ياسمين ايمن احمد عبد الوهاب 11

   ياسمين سعد عبد الحميد محمود  12

   عثمان حمدي صالح ياسمين 13

   سعد  العاطي عبد  الباقي عبد ياسمين 14

   )س( ياسمين عبد الرحيم عبد السميع جالل 15

   حسوبه  محمود القادر عبد ياسمين 16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب
                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 77كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انتظام ( مجموعة رقم  )  

 م2022/2023العام الجامعي 

 محمد إبراهيم مبروك د/  م.المشرف : أ.

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   علي  الحميد  عبد  علي ياسمين 1

   توفيق  سعد  كمال ياسمين 2

   ابراهيم  حافظ ابراهيم  مجدي ياسمين 3

   توفيق  جالل  محمد  ياسمين 4

   محمد  الجيد عبد  سعيد  محمد  ياسمين 5

   حسن شافعي  محمود ياسمين 6

   الرحمن عبد  محمد  نبيل ياسمين 7

   عبدالرحيم  رمضان هانى  ياسمين 8

   حسن  احمد  فرج يامنه  9

   )س(يسرا جمال محمد السيد 10

   المنعم عبد زيدان هللا عبد يسرية 11

   الشحات هالل  محمد  يسمه  12

   الفتاح  عبد  محمد  هللا عبد  يمنى 13

   يمني محمد عبد الرحمن محمد  14

   المجيد عبد  حسين ياسر يمنى 15

   ياسمين اشرف السيد ) باقى (  16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب
                  

                                                    
 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                 
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 ( 1( مجموعة رقم  ) ساب موجه انتكشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة )    

 م2022/2023العام الجامعي 

 مسعود عبد الحميد / د المشرف : 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   ابراهيم اسامة شعبان عبد اللطيف 1

   ابراهيم ناصر ابراهيم عبد النبي  2

   احمد ايمن عبدالعزيز السيد 3

   )م(   احمد جمال رمضان سيد 4

   احمد جمعة عبد الفتاح عبد الباقى 5

   ن السيد فرجااحمد رمض 6

   )م(   احمد سالمه على عبد السالم 7

   احمد سمير احمد احمد المصرى 8

   احمد عادل عبدالمعطي عبدالحكم  9

   احمد عاشور زيان محمد  10

   احمد عبد الناصر فريد على  11

   احمد كرم محمد محمد  12

   احمد ماهر شحات عبد الباقى  13

   احمد محمد عبد الرحمن محمد حمد 14

   احمد محمد عبد العال راتب 15

   احمد محمد على السيد 16

   احمد محمد فاروق توفيق  17

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب
                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 2( مجموعة رقم  )  ساب موجهانتكشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة )  

 م2022/2023العام الجامعي 

 هاني جوده المشرف : د/ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   )م(   احمد ناصر قرنى السيد 1

   احمد وجدي الرفاعي طمان  2

   احمد وليد احمد امين  3

   اسامه حسين زكي مرسي )م( 4

   اسالم حسين عبدالرحمن عبدالعال 5

   اسالم سيد احمد محمود 6

   حسن عويس  اسالم ناصر 7

   اشرف ممدوح احمد قطب 8

   مصطفى امير سيد محمد   9

   امير محمود احمد متولى 10

   حمادة محمود احمد الخطيب  11

   بهاء الدين محمد احمد محمد  12

   جابر على الدين عبدالمنعم ابراهيم 13

   جمال على عيسى عبد الحميد )م انتساب ( 14

   حجاج رجب جمعه ابراهيم 15

   )م( حازم فرج عبد المقصود طلبه 16

   حازم كمال صادق ابراهيم اسماعيل 17

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 3( مجموعة رقم  ) انتساب موجه كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة )   

 م2022/2023العام الجامعي 

 هبه رشاد المشرف : د/ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   حسام جمال شعبان مصطفي احمد 1

   حسام حسن عبد هللا محمد 2

   حسام سعيد قطب حسن خليل  3

   ابراهيم حسين جمال حسين  4

   حسين جمال حسين عبدالغفار  5

   حماده محمود شعبان احمد 6

   خالد ابراهيم مصطفى على احمد 7

   خالد احمد سعيد سيد 8

   عمرو عادل حسن سيد   9

   خالد وحيد سيد احمد خليل  10

   رأفت رمضان عبد الكريم عبد الحميد 11

   رمضان ناصر جمعه عبد الجواد  12

   القادر  عبد شريف ابوبزلة زياد 13

   محمد  سالم كمال سالم 14

   سالمه رمضان عبدالجيد عبدالواحد  15

   سيد جمال عبد الستار على  16

   شادى محمد على محمد عبد الرحمن 17

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب
                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 4مجموعة رقم  )(  انتساب موجه ) كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة   

 م2022/2023العام الجامعي 

 أسماء جنيدي المشرف : د/ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   شفيق طارق شفيق فؤاد  1

   صموئيل عبد التواب صموئيل شفيق  2

   طارق اشرف محمد محمد 3

   طارق سمير محمد على سالم  4

   عادل احمد سيد عبد الحميد شعبان  5

   احمد جمال عبد الناصر عبد العاطى ) باقى(  6

   كريم محمد كمال كامل ) باقى(  7

   ربيع على   عامر فتحى 8

   عبد الرحمن احمد محمد عبد المعبود  9

   عبد الرحمن حمدى محمد عبد الفتاح  10

   عبد الرحيم سيد عثمان على  11

   عبد هللا جمال محمد عبد المجيد  12

   )م( عبد هللا عبدالحفيظ توفيق عبدالحفيظ  13

   عبد المنعم نبيل شعبان محمد السيد 14

   ناصر معوض عبد المجيدعبد هللا  15

   عالء عبد التواب عبد هللا حسين  16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب
                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 5( مجموعة رقم  ) ساب موجهانتكشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) 

 م2022/2023العام الجامعي 

 ندى الحسيني المشرف : د/ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   عالء معوض مصطفى معوض 1

   على سيد محمود محمد 2

   محمود محمد عبد الونيس خلف ) باقى(  3

   مهند يحى مصطفى عبد المجيد ) ايقاف قيد(  4

   عمرو جمال السيد محمد 5

   عمرو سعيد محمد السيد على 6

   عمرو نبيل عبد الحفيظ  7

   فادى جرجس خليفة قلينى  8

   فادى نعيم كامل حنين  9

   فاروق رمضان فاروق عبد الكريم 10

   كمال نصرالدين محمد حسن  11

   مارك عبد المسيح فرحات عيسى 12

   ماريو رزق غالى فرج 13

   ماريو عاطف عبد المسيح لبيق ابوالخير  14

   )م(  مجدى محسن حسنى قرنى 15

   )م( ابراهيم محمد ابراهيم ابو عيشهمحمد  16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب
                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   



83 
 

 ( 6( مجموعة رقم  ) ساب موجهانتكشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) 

 م2022/2023العام الجامعي 

 حنان طنطاويالمشرف : د/ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   محمد ابوسيف ابوزيد ابوسيف  1

   محمد احمد حسن جاد 2

   عبد الرحمن جمال الدين سيد مصطفى  3

   محمد احمد رمضان محفوظ 4

   محمد احمد عبدالرازق عزب 5

   محمد عبدهللامحمد احمد  6

   محمد جابر احمد ابراهيم 7

   محمد خالد رجب فتحى  8

   محمد روبى عبد العليم ابو بكر  9

   محمد سيد مصطفى مرسى 10

   محمد صالح الدين حامد عبد العزيز  11

   )م( محمد صالح محمود محمد 12

   محمد ضيف عبد المعز محمد  13

   محمد عاشور حسن سيداحمد 14

   خالد بكرى صديق حسن  15

   مجدى احمد عبد الرازق كنانة  16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب
                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 (7( مجموعة رقم  )  ساب موجه كشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) انت    

 م2022/2023العام الجامعي 

 لنده الجارحي المشرف : د/ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   احمد جمعة محمد عبد المطلب 1

   تامر محمد عبد الرازق عطية  2

   عبد هللا عبد الباقى محمد عبد الباقى) باقى (  3

   محمد عاصم يوسف احمد  4

   )م(  محمد عبد الرحمن محمد عبد العزيز 5

   محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم 6

   محمد على خيرى على محمود  7

   محمد على سعيد على الطويل  8

   محمد عماد زكى محمد احمد  9

   محمد عمر حاتم عبد الرحمن  10

   محمد لطفى عثمان عبد القوى  11

   )م( محمد محمود احمد السيد 12

   محمد محمود السيد محمود  13

   محمد مختار مصطفى عبد القادر  14

   محمد محمود لملوم محمد  15

   احمد حسن احمد عوض حالد 16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب
                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 8( مجموعة رقم  ) ساب موجهانتكشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) 

 م2022/2023العام الجامعي 

 أحمد صالح المشرف : د/ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   مينا مكرم حليم بسطوروس  1

   محمد مصطفى محمد كامل رزق 2

   محمد ناصر على عبد الحميد  3

   محمد وجيه حسين احمد عابد 4

   محمد ياسر احمد عبد العزيز  5

   عبد الفتاح محمد ياسين  6

   محمود ابراهيم جهمى محجوب 7

   محمود حمدان جمعة سيد 8

   محمود خالد سيد محمود  9

   محمود رمضان شعبان السيد  10

   محمود سالم محمود احمد سليم 11

   محمود عاطف محمد حسن 12

   محمود عبد الحميد عبد الموجود أحمد سليمان 13

   احمد عمر محمد عبد الوهاب   14

   عالء ممدوح انور زكى  15

   محمد ممدوح محمد عبد المقصود  16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب
                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 ( 9( مجموعة رقم  ) ساب موجهانتكشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) 

 م2022/2023العام الجامعي 

 مروه جمعه المشرف : د/ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   اسامة حسن تمام ) باقى ( 1

   محمود عبد الحميد عدلى عبد المهدى 2

   محمود محمد جبيلى عبد الباقى  3

   محمود مصطفي عبد العزيز حسين 4

   محمود يحى محمود محمد  5

   مروان سيد محمد نظير عبد البارى  6

   مسعود بدوى عبد التواب بدوى  7

   مصطفى احمد بخيت محمد 8

   مصطفى اشرف عبد المغنى ابراهيم 9

   مصطفى حسن ربيع على  10

   مصطفى صابر على عبد الحليم  11

   مصطفى مغربى حسين الروبى  12

   معتز فتحى عبد اللطيف محمد  13

   يوسف خيرى توفيق امبابى   14

   محمد احمد عبد الحليم سعد  15

   احمد سيد على عبد ربه ) باقى ( 16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب
                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   



87 
 

 (10( مجموعة رقم  ) انتساب موجهكشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) 

 م2022/2023العام الجامعي 

 حسام الشريف المشرف : د/ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   مصطفى عيد ابراهيم عبدالمعبود 1

   مصطفى ناصر جوده يوسف 2

   )م(  معاز سيد على محمد سيد 3

   مكاري مالك عدلي توفيق  4

   منتصر حسني عبدالسالم فرج هالل 5

   مؤمن محمد ربيع السيد 6

   نور الدين سامى سيد هاشم  7

   يوسف احمد محمد فؤاد يوسف  8

   )م( يوسف ممدوح احمد فؤاد 9

   يوسف موريس ناجى ابوسيف 10

   ) باقى (ايهاب اشرف سعد سلطان 11

   محمود جمال صالح احمد ) باقى ( 12

   مصطفى محى الدين ابو النور عبد العظيم ) باقى  13

   ) باقى ( مد محسن احمد على حا 14

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 (11( مجموعة رقم  ) انتساب موجهكشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) 

 م2022/2023العام الجامعي 

 سمر طارق المشرف : د/ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   اسراء سعيد خليفة عبد الهادى  1

   اسراء سيد مسعود عواد  2

   اسراء شريف عرفة سيد  3

   اسراء شعبان ابراهيم جوده 4

   اسراء عباس عبد الرحيم عباس الخطيب  5

   اسراء عزت فريد محمد 6

   )م( اسراء محمد طلبه محمد طلبه 7

   اسالم خميس مبارك عبد الحي 8

   اسماء عبدالناصر سالم علي 9

   )م(اسماء محمد عبد الحميد محمد 10

   اسماء محمود محمد محمد 11

   االء امين محمد عزت  12

   االء عبد الكريم على ابراهيم 13

   امل عبد زهدي علي الحال  14

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 (12( مجموعة رقم  ) انتساب موجهكشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) 

 م2022/2023العام الجامعي 

 لمياء جالل المشرف : د/ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   امنيه اسالم محمد حلمي محمد الفار  1

   اميره مجدى محمد عزب 2

   اهداء محمد عبد العظيم عبد السميع 3

   ايمان فالح عبدالحليم على  4

   ايمان محمود على مصباح 5

   ايمان مسعد فتحى مسعد 6

   ايه اياتى ثابت عبدالفتاح  7

   ايه شعبان سيد محمد  8

   عادل فؤاد عليايه  9

   ايه عشرى محروس احمد  10

   ايه محمد فتحى عبد القادر  11

   ايه محمد محمود ابوالفضل 12

   ايه محمد وفدى راضى  13

   اميرة شعبان فضل الصايم ) باقى (  14

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 (13( مجموعة رقم  ) انتساب موجهكشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) 

 م2022/2023العام الجامعي 

 ريهام مدحت المشرف : د/ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   ايه ناصر فريد محمد سعودى  1

   بسمله خالد محمود ربيع  2

   بسنت حامد معروف حامد شلبى  3

   بسنت محمد محمود محمد  4

   ثومه عبدالحميد محمود عبدالحميد 5

   جهاد احمد عبدالرحمن طهرى  6

   جهاد ناصر محمود السيد محمود 7

   حسناء حسام علي رمضان  8

   عبد العزيز على  حسناء قرنى 9

   حنان جمال احمد على  10

   حنان رشاد عبد الفتاح محمود الصياد  11

   خلود حسين صالح عبد التواب 12

   خلود سعيد عبد الجواد رجب  13

 جهاد صالح احمد السيد )باقى (  14
 

  

   يمنة عادل عبد العاطى ابوالعال  15

 والطالبوكيل الكلية لشؤون التعليم  

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 (14( مجموعة رقم  ) انتساب موجهكشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) 

 م2022/2023العام الجامعي 

 يسرا جالل المشرف : د/ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   داليا احمد عبدالحميد مرزوق  1

   داليا اشرف بهجت عبدالرحيم  2

   داليا رزق احمد عبدربه محمد 3

   دعاء احمد درباله على  4

   دعاء محمود حسن حارث  5

   دنيا شعبان على سيف  6

   دنيا طارق على يوسف  7

   دنيا فرج عبد الفضيل عويس 8

   دنيا محمد محمد ابراهيم 9

   دينا سيد عبد الرحمن محمد) 10

   دينا صالح امين احمد 11

   دينا محمود فاروق عبدالحميد  12

   رباب رمضان عبد المعبود على  13

   رباب ياسر عبد الرازق سعد سالم 14

   ياسمين عبد المجيد عبد الغنى عبد المجيد  15

   محمود عبد العال ياسمين مصطفى  16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 (15( مجموعة رقم  ) انتساب موجهكشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) 

 م2022/2023العام الجامعي 

 هبه عبد الوهابالمشرف : د/ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   رحاب سامى عبد هللا عبد الرازق 1

   رضا عبد الرحمن احمد محمد  2

   عويس محمد سيف النصر  رغده 3

   روضه محمد سيد توفيق ابراهيم 4

   ريم محمد عبدالحميد عبدالعظيم عمر 5

   زينب مهدي عبد التواب عبد الهادي  6

   ساره اسامة السيد متولى 7

   ساره حامد سعد حامد 8

   ساره رسمى حسن محمد 9

   سارة صالح عبد الحافظ محمد  10

   محمود عبدالحميد عبدالرحمنساره  11

   سلمى عبدالنعيم طه عبدالنعيم  12

   سلوى محمد فؤاد محمد ابو الغيط 13

 سندس عادل محمد حسن 14
 

  

   يارة احمد وزير احمد  15

   ياسمين ابو الخير محمد محمد  16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 (16( مجموعة رقم  ) انتساب موجهكشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) 

 م2022/2023العام الجامعي 

 ايمان عبد الستار المشرف : د/ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   سهيله اشرف الحسانين محمد 1

   سهيله خالد ابراهيم احمد  2

   سهيله رمضان عثمان عبد الباقى 3

   سهيله مبروك عبد المجيد محمد حسين 4

   شذا سعيد عبد العال احمد 5

   شروق جمال عثمان علي  6

   شروق محمود جاد الكريم محمود 7

   رضوان عبد هللاشيماء محمد  8

   عبير مجدى عيسى فرحات الهوارى 9

   عال سامى فتحى محمد  10

   علياء محمد ربيع عبد الفتاح  11

   فاتن ناصر توفيق محمد 12

   فاطمه خالد رمضان كامل  13

   وفاء شريف محمد احمد 14

   والء حسن بسيونى سليمان يوسف 15

   يارا ياسر صبحى محمد 16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 (17( مجموعة رقم  ) انتساب موجهكشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) 

 م2022/2023العام الجامعي 

 عال جمال المشرف : د/ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   فاطمه فتحى رجب محمد 1

   فاطمه مجدى محمد احمد 2

   فاطمه ناصر محمد علي  3

   مريم ياسر محمد احمد  4

   منه هللا شعبان زينهم سعداوى 5

   منه هللا محمد عوض حسن 6

   منى محمد احمد كيالنى 7

   حجاج عبد الفتاح منصور مي  8

   ندا محمد مصطفى عبد العزيز  9

   ندي عويس محمد محمد )م( 10

   نورا احمد خيرى احمد 11

   نورا محمود مصطفي محمد  12

 نورهان احمد رجب محمد 13
 

  

   نورهان اسماعيل عبد العظيم خالد  14

   نورهان عصام فوزى عبد الصادق 15

   شعبان السيد محمد نورهان وليد  16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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 (81( مجموعة رقم  ) انتساب موجهكشف حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة ) 

 م2022/2023العام الجامعي 

 ريم السيد المشرف : د/ 

 مالحظات التوقيع  االسم   م

   )م(  هاجر خالد سيد رياض 1

   هاجرسيد احمد عبد الباقى  2

   هاجر محمد احمد محمد  3

   هاجر محمد زكريا احمد  4

   هاله محمد عبد التواب عبد هللا 5

   هبه زغلول حماد احمد 6

   هبه شعبان رجب كامل 7

   هبه صالح عواد طوخى بدوي  8

   هبه محمد عبد الحليم جلول  9

   غادة عبد الرازق محمد عبد العزيز ) باقى(  10

   هدير صالح احمد حفنى  11

   هدير وجية محسن فيصل  12

   همت اشرف فتحى فؤاد يوسف  13

   هند سعيد حمودة احمد 14

   هيام عبد هللا عبد الباقى ابوبكر  15

   وداد حسن سيد حسن  16

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

                  

 أ.د/ يوسف محمد عبد الحميد                                                                                   
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