كلية اآلداب-قسم األنثروبولوجيا

أسماء الطالب الراسبين في المرحلة األولى والذين لم تقبل أبحاثهم
للفصل الدراسي الثاني 2020 / 2019م
مع التنويه بأن أي طالب لم يتمكن من ارسال أي بحث في أي مقرر
(والذي يعد غائبا) من حقه أن يرسل على رابط المرحلة الثانية
الخاص بكل مقرر
الحالة
انتظام

انتساب عادي
انتساب موجه

الحالة
انتساب موجه

الفرقة األولى
-1مادة :األنثروبولوجيا االجتماعية
اسم الطالب  /الطالبة
-1امجد محمد عادل مهدى
 -2مازن محمد عوض محمد احمد
 -3منة هللا مصطفى على على حسن
 -4نور احمد عبدالحميد يونس العجمى
-1عالء احمد طه السيد محمد الفخرانى
 -2محمد ابراهيم فصيح محمد محمد
 -1سناء خالد احمد محمد على
 -2شهاب عماد الدين عبد الرحمن احمد
 -3محمود السيد عبد المنعم السيد
 -4مريم ايهاب محمد عثمان
 -5منه هللا رمضان بدري احمد بخيت
 -6ياسمين خميس السباعى عبد الرحيم
 -7ياسمين على سعد ابراهيم على الشيخ
 -8يوسف سعيد محمد احمد
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الفرقة األولى
-2مادة التدريب الميداني ()2
اسم الطالب  /الطالبة
-1محمد حافظ محمد حافظ محمد
-2محمد يسري السيد محمد
-3ميار إبراهيم شحيت شحيت علي
-4روان عصام مسعود حسين محمد
-5شيماء أحمد عبد المتعال محمد
-6علي مصطفى علي عبد الحميد جودة
-7وعد أحمد محمد عبد الحميد إسماعيل

كلية اآلداب-قسم األنثروبولوجيا

انتظام
تخلفات

الحالة
انتظام

انتساب عادي
انتساب موجه

-8هبة سعيد محمد رجب
-9محمد يسري السيد محمد
-10وليد سعيد جابر إبراهيم محمد
-11سناء خالد أحمد محمد علي
-12أحمد عبد الجواد
 -13أمجد محمد عادل إسماعيل
-14سميرة سعيد حسن إبراهيم خليل
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الفرقة األولى
-3مادة نصوص أنتثروبولوجية بلغة إنجليزية
اسم الطالب  /الطالبة
ال يوجد
 -1مروان محمد حسن حسن عوض

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

الزهراء باسم محمد زايد
ايه محمد عبدالفتاح على ابراهيم
روان اسامة صالح سليم عبد الواحد
روان محمد السيد محمد السيد
شهاب عماد الدين عبد الرحمن احمد محمد
عبد الرحمن السيد سعد ابراهيم حجازى
عبد الرحمن عبد هللا محمد شبل بسيوني
عبدالرحمن محمد فوزى جابر
عمرو ابراهيم سعيد ابراهيم على

-10محمد صالح كامل حزين
-11منال محمد مصطفي احمد محمود
-12ندى محجوب محمد على على
تخلفات:

-13سهيله رمضان بحر مالك مصطفى
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الفرقة األولى
-4مادة االنتساب

كلية اآلداب-قسم األنثروبولوجيا

الحالة
انتساب عادي

انتساب موجه

تخلفات

الحالة
انتظام
انتساب موجه

اسم الطالب  /الطالبة
اسالم محمد السيد اغا
 -1محمد أحمد زكى عبداللطيف زايد
-2آية عطية طه مصطفى
-3محمد حافظ محمد حافظ
 -4أحمد حمدى عبدالمقصود محمد
-5عمر عادل سليمان محمد هدية
-6أحمد حسن أحمد السيد
-7آية على محمد عبدالحليم
-8مصطفى محمود السيد محمد-8
 -9سمر أحمد شوقى شعبان
-10ميار يسرى أحمد ابو اليزيد
-11إيمان مصطفى مصطفى حسين
-12محمد حسام الدين كامل
-13ريهام حمدى عبدالرازق بيومى
-14روان قبارى حسن
-15نورهان طارق شعبان مختار
 -16أيمن عادل صالح محمد
-17منار خميس بكرى محمد
-18روان عصام مسعود
-19ميار أشرف جودة عبد الحميد
-20يوسف محمد رمضان فهمى
-21دنيا عالء الدين صالح عبد الحليم
-22ياسمين خميس السباعى عبدالرحيم
 23دعاء محمود محمد قاسم
 24مينا ميالد نخلة عزيز
25سناء خالد أحمد محمد
-26محمد خالد محمد على عبدالرازق
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الفرقة األولى
-5مادة مدخل إلى علم نفس
اسم الطالب  /الطالبة
 .1جالل محمد محمدي احمد
 .2ياسر محمد حسين عبدالرحيم
 .3محمود السيد عبدالمنعم السيد
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 .4محمد حافظ محمد حافظ
 .5عمر محمد السيد على فراج
 .6ايمان محمد السيد احمد موسى
 .7اكرم عادل كامل رزق
 .8مي احمد السيد عبدالرحيم
 .9علي مصطفى علي عبدالحميد
 .10عبدهللا جمال فاروق صالح
 .11مصطفى صبري حمدي
 .12محمد نصر بخيت عبدهللا
اجمالي الرسوب 12

الفرق األولى
-6مادة مقدمات فلسفية
ال يوجد رسوب

الفرقة الثانية
-1مادة االنتساب
الحالة
انتساب عادي
انتساب موجه

اسم الطالب  /الطالبة
 -1اسراء محمد داود صالح داود
 -2مصطفى احمد احمد عبد الرحمن
 -3عبد الرحمن حشمت احمد مراد محمد
 -4فرح احمد عبدالعال محمد عبدالعال
 -5محمد اسامه محمد الحسينى عمران
 -6محمد عادل عبدالغفور ابراهيم محمد
 -7محمد علي عبد القادر عطيه محمد
 -8منار ماهر فرج جمعة سويلم
 -9مياده عبدالمقصود مصطفى عبدالمقصود خليفة
--10يوسف عابد محمد عبد هللا ابراهيم
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الفرقة الثانية
 -2مادة االنثربولوجيا الثقافية

كلية اآلداب-قسم األنثروبولوجيا

الحالة
انتظام

انتساب عادي

انتساب موجه

الحالة
انتظام

اسم الطالب  /الطالبة
-1فارس مرسي أحمد محمدالصعيدي
-2تسنيم رامي حسين محمود الجمل
-3آيات محمد علي سليم
-4أسامة خالد توفيق يوسف مصطفى
-5عبد الرحمن رزق دسوقي أحمد أحمد
-6محمود خميس عباس حجازي رمضان
-7رحاب أحمد محمد إبراهيم علي نفادي
 -8سعيد محمد السيد محمد
-9أحمد محمد نعيم أحمد
-10أدهم أشرف أحمد عبد العال
-11أدهم محمد عباس حلمي السيد
-12إسراء محمد السيد سالمة عباس
-13أسماء محمد غريب معوض مبروك
-14رويدا السيد عبد الرحمن طرطوش
-15سهيلة رمضان بحر مالك مصطفى
-16خلود محمد شعبان علي السيد
-17سلمى اشرف محمد احمد على الشوبرى
-18طارق محمد عبد العزيز احمد محجوب
-19عبد الرحمن حشمت احمد مراد محمد
-20عبد الرحمن صبرى شلبى محمد دسوقى
-21محمد حمدى مصطفى احمد على
-22محمد الحسينى السيد ابراهيم محمد
-23محمود عبد الحليم محمد عوض عويس
-24عز الدين احمد محمد احمد اسماعيل
-25عز الدين احمد مصطفى احمد السيد
-26ندى حنفى محمود محمد على
-27هديل عاطف السيد فرغلى علم الدين
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الفرقة الثانية
-3مادة االنثروبولوجيا اللغوية
اسم الطالب  /الطالبة
-1أمنية زين العابدين محمد مصطفى
-2لندا ميالد نبيل يعقوب عبد المسيح
-3لؤي محمد عطية عباس

كلية اآلداب-قسم األنثروبولوجيا

انتساب عادي

انتساب موجه

-4نورهان محمد محمد علي
-5فارس مرسي احمد محمد الصعيدي
-6السيد محمد السيد حسين
-7مصطفي محمد يوسف
-8محمد مصطفى ابراهيم محمد
-9محمد السيد عبد الرحمن ابراهيم
-10منة هللا عبد المحسن علي عبد العال
-11هدي مصطفي شعبان محمد
-12عبد الرحمن رزق دسوقي احمد
-13ابو بكر عطية صقر حسن
-14محمود خميس عباس حجازي
-15كريم سعيد منصور احمد
-16دنيا حسن عبد السالم حسن
-17سهيلة رمضان بحر مالك
-18مصطفى عمر السيد عمر عمران
-19مى محسن العزولى حافظ
-20محمد يوسف المرشددى
-21محمد عادل عبد الغفور ابراهيم
-22اسراء ابراهيم مصطفي ابراهيم
-23فاطمة عبد الناصر ابو المجد االسيوطي
-24مصطفي تامر نبيل قطب
-25احمد مدحت فريد ناصف
-26محمد اسامة محمد الحسيني عمران
-27محمد السعيد احمد بشر
-28زياد ايمن احمد محمود
-29محمد حمدي مصطفي احمد علي
-30مصطفي محمد احمد محمد
-31سلمي محمود عطية مصطفي
-32محمد الحسيني السيد ابراهيم
-33فاطمة حجازي حجازي ابراهيم يوسف
-34ماريو اميل عدلي بخيت عبد المسيح
-35منار ماهر فرج جمعة
-36احمد عادل محمد عبد الصادق
-37بسنت محمد عبد الهادي محمد حسين
-38ميادة عبد السالم فوزي محمد
-39يحيي علي مصطفي السيد
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-40ادهم اشرف احمد عبد العال
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الحالة
انتظام
انتساب موجه

انتساب عادي

باقى لالعادة

الفرقة الثانية
-4مادة االنثروبولوجيا الفيزيقية
اسم الطالب  /الطالبة
 -1محمود رمضان محمد عبدالفتاح غنيمى
-2فارس مرسى احمد محمد
-3رنا محمد عبدالسالم أحمد محمد
-4مى محسن العزولى حافظ
-5سهيلة رمضان بحر مالك مصطفى
-6أحمد مدحت فريد أحمد ناصف
-7ميرنا مجدى كمال مرس احمد
-8رامى عادل محمد جمعة
-9سارة صالح حسين موسى
-10نورهان محسن
-11اسماء عبدالعاطى بسطاوى
-12ادهم محمد عباس حلمى
-13مرام امير الطاهر دياب
-14مريم شعبان جمعة خميس
-15داليا أحمد حامد محمد
-16ماريو سامى فايز حنا
-17محمد على السيد طه خميس
-18محمد حمدى مصطفى احمد
-19محمد الحسينى السيد ابراهيم
-20ادهم اشرف احمد عبدالعال
-21اسراء محمد السيد محمد بسيونى
-22ياسمين محمد بهنس احمد ابوشادى
-23منجى محمد احمد محمد المرزوقى
-24عبدالرحمن رزق دسوقى
-25محمود خميس عباس حجازى
-26منه هللا محمد محمود احمد
-27فاطمة الزهراء حمدى محمود
-28سمية ياسر محمد محمود الغزالى
-29موسى محمود موسى عبدالعزيز
-30عمرو محمد حسن حافظ
-31وليد مهدى حامد امين حسن

كلية اآلداب-قسم األنثروبولوجيا

تخلفات
740914

الحالة
انتظام
انتساب عادي

انتساب موجه

باقون لإلعادة

-32مصطفى صبرى حمدى
-33عاطف سمير جمعة محمد
-34زياد ايمن محمد محمد شحاته
-35محمود خميس طلبة أمين
-36محمد خالد محمد على عبدالرازق
-37مؤمن سمير رمضان على
-38امنية خيرى حسنى حسين
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الفرقة الثانية
-5مادة االنثربولوجيا االقتصادية
اسم الطالب  /الطالبة
 .1مريم احمد محمد عبدالعزيز
 .2نورهان محمد محمد على حسنى
 .3ساهر شريف عبد القادر عبد هللا
 .4مروه عبد الرحيم محمد طه على
 .5ناديه محمود محمود عواد
 .6والء جمال محمود فتح هللا
 .7عبد الرحمن رزق دسوقى احمد احمد
 .8تقى احمد خميس عوض حنفى
 .9روان احمد محمد السيد الخواجه
.10سميرة سعيد حسن ابراهيم م.خ
.11سهيله رمضان بحر مالك مصطفى م.خ
.12شيرين فهر محمد هارون
.13فاطمة حجازى حجازى ابراهيم يوسف م.خ
.14محمد احمد شعبان احمد حسن حماد
.15محمد حمدى مصطفى احمد على
.16مؤمن نادر صالح محمد خليل
 .17مياده عبدالمقصود مصطفى عبدالمقصود
 .18ميار ايهاب فاروق احمد عبد الحميد م.خ
 .19نانسى محمد شعبان محمد الصفتى
 .20ندى ابراهيم محمد علوانى محمد
 .21نورهان محسن لملوم عبدهللا عرفات
 .22هنا محمد فهمى محمد ابراهيم م .خ
 .23يحيى سعيد محمدى امين محمد
 .24حازم خالد محمد السيد
 .25مارك منير ميالد صادق
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 .26يوسف عالء محمد قطب حسين
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الفرقة الثانية
-6مادة تدريب ميداني ()2
اسم الطالب  /الطالبة

الحالة

 -1سارة جمعة عبد الوهاب جازولي
-2شيرين فهر محمد هارون
-3روماريو انطون وليم بسطا
-4ايمن محمد أبر الحمد محمد عبد العال
-5فارس مرسي أحمد محمد الصعيدي
-6مروان وليد شعبان محمد محمد سعيد
-7أحمد مدحت فريد أحمد أحمد ناصف
-8عبد هللا علي السيد محمود إبراهيم
-9إيمان السيد سليمان السيد مبارك
-10أدهم محمد عباسحلمي السيد
-11سهيلة رمضان بحر مالك مصطفى
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الفرقة الثالثة شعبة األنثروبولوجيا
-1مادة :الثقافة والشخصية
الحالة

انتظام

انتساب عادي

اسم الطالب  /الطالبة
-1بركات أحمد محمد لطفي مازن
-2روان أحمد محمد مسلم دسوقي
-3روان رأفت مسعود محمود فواز
-4عبد هللا محمد محمد العجمي عبد الحميد
-5عبد الرحمن محمد فتحي محمد عثمان
-6عمر أحمد عبد الحميد توفيق عبد المولى
-7ميار عبد الرحمن كامل عبد المتجلي عبد هللا
-8يارا أشرف شفيق محمد علي
-9يارا محمود محمد خيري محمد
-1أمنية محمد زكريا رضوان
-2إيمان وجيه محروس خليل

كلية اآلداب-قسم األنثروبولوجيا

انتساب موجه

-3منة هللا محمد عيسى حسن
-4هناء سعيد عبد المجيد محمد
-5والء سعيد خميس علي غنيم
-1آالء خليل محمد عوض
-2أحمد حمزة سيد أحمد محمد القزاز
-3أحمد طارق محمد أنور عبد الغني
-4أحمد محمد أحمد فرغلي محروس
-5أحمد محمد المهدي عبد المنعم عبد المنعم
-6آالء هشام فاروق عبده أبو السعود
-7أمير عفيفي محمد عفيفي الورداني
-8بسنت مدحت رمضان محمد غريب
-9خلود وحيد جمعة عبد هللا عطية
-10دنيا رفعت عطية هللا ميخائيل
-11سلمى سالم عبد المنعم السيد بدر
-12عبد هللا أشرف عطية عبد العزيز سعد
-13عبد الحميد ياسر عبد الحميد حسن
-14علي خميس سويفي خولي أحمد
-15عمر محمد شحاتة علي لطفي
-16عمر محمد نصار سيد أحمد
-17فاطمة علي سعيد التابعي
-18فاطمة محمد علي خليل محمد
-19فرحة السيد علي إبراهيم الكومي
-20كريم رزق عبد العزيز السيد الزيني
-21كريمة غانم حميدو عباس عبد العزيز
-22مايكل نادر ثابت بولس جندي
-23محمد أحمد مرسي محمد المنصوري
-24محمد كريم محمد فريد محمد علي
-25محمد مغيث عبد الوهاب محمود
-26محمود عزت أحمد عبد هللا يوسف
-27مصطفى محمد حامد علي محمود
-28منة هللا أحمد محمد أحمد خاطر
-29موسى رجب عبد هللا خير هللا إبراهيم
-30مي أحمد السيد عبد الرحيم
-31نادر حجازي حسن حجازي
-32نادين نبيل توفيق عبد العال عالم
-33ندى عاشور طلبة محمد إسماعيل
-34هاجر محمد أحمد عبد ربه إبراهيم
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 -35هاجر محمد السيد حسن
-36يارا أشرف محمد السيد محمد بركة
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الفرقة الثالثة شعبة األنثروبولوجيا
-2مادة  :مجتمعات البحر المتوسط
ال يوجد رسوب
الفرقة الثالثة شعبة األنثروبولوجيا
-3مادة  :الفكر االجتماعي في االسالم
ال يوجد رسوب

الحالة
740003
740098
740115
740127
740142
740186
740228
740218
740267

انتساب عادي
انتساب موجه

الفرقة الثالثة شعبة األنثروبولوجيا
-4مادة :اثنوجرافيا العالم العربي
اسم الطالب  /الطالبة
-1آالء طارق عبد العزيز السيد حسن
-2روان يحيى محمد محمد عبدالعاطى
-3سلمى ابراهيم منير ابراهيم قندي
-4سمر سامى صبحى ابراهيم منيسى
-5عاطف سمير جمعه محمد محمد فايد
-6مريم احمد محمد ماجد
-7ندي عادل شوقى عبد النبى الخشاب
-8نادين أشرف حسن حسن
-9يارا محمود محمد خيري محمد
-10محمد عبد الغنى بسيونى عبد الغنى
-11خالد بهاء عبد القادر احمد فرج
-12احمد اسماعيل محمد قشمر
-13ايفيت امين اديب بشارة عبدالنعيم
-14خلود وحيد جمعه عبد هللا عطيه
-15زينب ابراهيم محمود ابراهيم
-16شهاب عصام عبد المعبود
-17شيماء جمعة ابوالنصر محمود
-18عبد هللا اشرف عطية عبد العزيز سعد
-19على اشرف على محمد عيد
-20عمرو نبيل ابو الفتوح السيد محمد

كلية اآلداب-قسم األنثروبولوجيا

-21غالى رومانى غالى بولس غالى
-22فاطمه على سعيد التابعى
-23محمد جمال عبدالحميد على حسن
-24مى أحمد السيد عبد الرحيم
-25ميار ابراهيم السيد عبدالخالق محمد
-26يمنى احمد محمد احمد الفار
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الحالة
انتظام

انتساب عادي

انتساب موجه

الفرقة الثالثة شعبة األنثروبولوجيا
-5مادة تدريب ميداني ()2
اسم الطالب  /الطالبة
 -1بركات احمد محمد لطفى ماريه
 -2روان احمد محمد مسلم دسوقى
 -3روان رأفت مسعود محمود فواز
 -4عبد هللا محمد محمد العجمي عبد الحميد
 -5عبدالرحمن محمد فتحي محمد عثمان
 -6عمر احمد عبدالحميد توفيق عبدالمولى
 -7ميار عبدالرحمن كامل عبدالمتجلي عبداللطيف
 -8يارا اشرف شفيق محمد على
 -9يارا محمود محمد خيري محمد
 -1أمنية محمد زكريا رضوان
 -2إيمان وجيه محروس خليل
 -3منة هللا محمد عيسى حسن
 -4هناء سعيد عبد الحميد محمد
 -5والء سعيد خميس علي غنيم
 -1آالء خليل محمد عوض
 -2أحمد حمزة سيد أحمد القزاز
 -3أحمد طارق أنور عبد المنعم عبد الغني
 -4أحمد محمد أحمد فرغلي محروس
 -5أحمد محمد المهدي عبد المنعم عبد المنعم
 -6آالء هشام فاروق عبده أبو السعود
 -7أمير عفيفي محمد عفيفي الورداني
 -8بسنت مدحت رمضان محمد غريب
 -9خلود وحيد جمعة عبد هللا عطية
 -10دنيا رفعت عطية هللا ميخائيل
 -11سلمى سالم عبد المنعم السيد بدر
 -12عبد الحميد ياسر عبد الحميد حسن

كلية اآلداب-قسم األنثروبولوجيا

-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-30
-31
-32
-33
-34
-35
-36

الحالة
انتساب موجه

عبد هللا أشرف عطية عبد العزيز سعد
علي خميس سويفي خولي أحمد
عمر محمد شحاتة غلي لطفي
عمر محمد نصار سيد أحمد
فاطمة علي سعيد التابعي
فاطمة محمد علي خليل محمد
فرحة السيد علي إبراهيم الكومي
كريم رزق عبد العزيز السيد الزيني
كريمة غانم حميدو عباس عبد العزيز
مايكل نادر ثابت بولس جندي
محمد مرسي محمد المنصوري
محمد كريم محمد فريد محمد علي
محمد مغيث عبد الوهاب محمود
محمود عزت أحمد عبد هللا يوسف
مصطفى محمد حامد علي محمود
منة هللا أحمد محمد أحمد خاطر
موسى رجب عبد هللا خير هللا إبراهيم
مي أحمد السيد عبد الرحيم
نادر حجازي حسن حجازي
نادين نبيل توفيق عبد العال عالم
ندى عاشور طلبة محمد إسماعيل
هاجر محمد أحمد عبد ربه إبراهيم
هاجر محمد السيد حسن
يارا أشرف محمد السيد محمد بركة
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الفرقة الثالثة شعبة األنثروبولوجيا
-6مادة االنتساب
اسم الطالب  /الطالبة
 -1خلود وحيد جمعة عيد عطية
-2رنا أحمد مصطفى محمد
 -3سلمى سالم عبد النعيم السيد بدر
-4شيماء محمد السيد عسكر حسن
 -5عبد هللا أشرف عطية عبد العزيز سعد
 -6علي أشرف علي محمد عيد
 -7محمد السيد خميس محمود إبراهيم
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 -8محمد جمعة السيد هالل حسين
 -9محمد حسن محمد أبو اليزيد كشك
 -10محمد سعيد إبراهيم محمد عبد العزيز
 -11محمد علي بسيوني عبد اغني
 -12محمد مغيث عبد الوهاب محمود
 -13ميار إبراهيم السيد عبد الخالق
 -14نورهان سعد علي السيد علي
 -15ميار حسن السيد حسن عيد
 -16ميرنا أنيس شحاتة زيتون
 -17نانسي جابر السيد محمد
إجمالي الرسوب 17

الفرقة الثالثة شعبة التراث والمتاحف
 -1مادة االثنوجرافيا والبناء االجتماعي
ال يوجد رسوب
الفرقة الثالثة شعبة التراث والمتاحف
 -2مادة التدريب الميداني ()2
ال يوجد رسوب
الفرقة الثالثة شعبة التراث والمتاحف
 -3الحاسب اآللي في البحوث االثنوجرافية
ال يوجد رسوب

الفرقة الثالثة شعبة التراث والمتاحف

كلية اآلداب-قسم األنثروبولوجيا

 -4نصوص تخصصية بلغة أجنبية
ال يوجد رسوب

الفرقة الثالثة شعبة التراث والمتاحف
 -5مادة االنتساب
ال يوجد رسوب

القائم بأعمال رئيس القسم
د .سلوى السيد عبد القادر

