
 
                            قسم األنثروبولوجيا-كلية اآلداب     

م حاثهأسماء الطالب الراسبين في المرحلة األولى والذين لم تقبل أب

 م2020/  2019للفصل الدراسي الثاني 

ر أي بحث في أي مقرلم يتمكن من ارسال مع التنويه بأن أي طالب 

 من حقه أن يرسل على رابط المرحلة الثانية )والذي يعد غائبا(

 الخاص بكل مقرر 
 الفرقة األولى

 األنثروبولوجيا االجتماعيةمادة: -1

 اسم الطالب / الطالبة الحالة

 دل مهدىامجد محمد عا-1 انتظام

 زن محمد عوض محمد احمدما -2

 نة هللا مصطفى على على حسنم -3

 ور احمد عبدالحميد يونس العجمىن -4

 خرانىعالء احمد طه السيد محمد الف-1 انتساب عادي

 حمد ابراهيم فصيح محمد محمدم -2

 احمد محمد على سناء خالد -1 انتساب موجه

 هاب عماد الدين عبد الرحمن احمد ش -2

 حمود السيد عبد المنعم السيد م -3

 حمد عثمانمريم ايهاب م -4

 نه هللا رمضان بدري احمد بخيتم -5

 اسمين خميس السباعى عبد الرحيمي -6

 اسمين على سعد ابراهيم على الشيخي -7

 احمديوسف سعيد محمد  -8

 14إجمالي رسوب 
 

 الفرقة األولى

 (2مادة التدريب الميداني )-2

 اسم الطالب / الطالبة الحالة

  حمد حافظ محمدممحمد حافظ -1 انتساب موجه

  حمدمحمد يسري السيد م-2

  عليشحيت شحيت  ميار إبراهيم-3

 م مسعود حسين محمدروان عصا-4

 أحمد عبد المتعال محمد  شيماء-5

 طفى علي عبد الحميد جودة مصعلي -6

 محمد عبد الحميد إسماعيل وعد أحمد -7



 
                            قسم األنثروبولوجيا-كلية اآلداب     

  هبة سعيد محمد رجب-8

 محمد يسري السيد محمد -9

 ليد سعيد جابر إبراهيم محمد و-10

 حمد محمد عليأسناء خالد -11

 أحمد عبد الجواد -12

 أمجد محمد عادل إسماعيل  -13 انتظام

 ة سعيد حسن إبراهيم خليل سمير-14 تخلفات

 14إجمالي رسوب 
 

 الفرقة األولى

 بلغة إنجليزية أنتثروبولوجية نصوصمادة -3

 اسم الطالب / الطالبة الحالة
 ال يوجد انتظام

 مروان محمد حسن حسن عوض -1 انتساب عادي

 الزهراء باسم محمد زايد -1 انتساب موجه

 ايه محمد عبدالفتاح على ابراهيم -2

 صالح سليم عبد الواحد روان اسامة -3

 روان محمد السيد محمد السيد -4

 شهاب عماد الدين عبد الرحمن احمد محمد -5

 عبد الرحمن السيد سعد ابراهيم حجازى -6

 عبد الرحمن عبد هللا محمد شبل بسيوني -7

 عبدالرحمن محمد فوزى جابر -8

 عمرو ابراهيم سعيد ابراهيم على -9

 حمد صالح كامل حزينم-10

 مد محمودمنال محمد مصطفي اح-11

 ندى محجوب محمد على على-12

 سهيله رمضان بحر مالك مصطفى-13 تخلفات:

 14إجمالي الرسوب 

 

 الفرقة األولى  

 مادة االنتساب-4



 
                            قسم األنثروبولوجيا-كلية اآلداب     

 اسم الطالب / الطالبة الحالة
 اسالم محمد السيد اغا انتساب عادي

 

 

 

 

 

 انتساب موجه

 محمد أحمد زكى عبداللطيف زايد -1

آية عطية طه مصطفى-2  

محمد حافظ محمد حافظ-3  

-4 أحمد حمدى عبدالمقصود محمد  

سليمان محمد هدية عمر عادل-5  

أحمد حسن أحمد السيد-6  

آية على محمد عبدالحليم-7  

-8مصطفى محمود السيد محمد-8  

-9 سمر أحمد شوقى شعبان  

ميار يسرى أحمد ابو اليزيد-10  

إيمان مصطفى مصطفى حسين-11  

محمد حسام الدين كامل-12  

ريهام حمدى عبدالرازق بيومى-13  

روان قبارى حسن-14  

نورهان طارق شعبان مختار-15  

-16 أيمن عادل صالح محمد  

منار خميس بكرى محمد-17  

روان عصام مسعود-18  

ميار أشرف جودة عبد الحميد-19  

يوسف محمد رمضان فهمى-20  

دنيا عالء الدين صالح عبد الحليم-21  

عبدالرحيمياسمين خميس السباعى -22  

32 دعاء محمود محمد قاسم  

 24 مينا ميالد نخلة عزيز

سناء خالد أحمد محمد25  

  حمد خالد محمد على عبدالرازقم-26 تخلفات
 27رسوب إجمالي 

 

 الفرقة األولى

 علم نفس مدخل إلىمادة -5

 اسم الطالب / الطالبة الحالة

 جالل محمد محمدي احمد .1 انتظام
 محمد حسين عبدالرحيمياسر  .2 انتساب موجه

 محمود السيد عبدالمنعم السيد .3 



 
                            قسم األنثروبولوجيا-كلية اآلداب     

 محمد حافظ محمد حافظ .4 

 عمر محمد السيد على فراج .5 

 ايمان محمد السيد احمد موسى .6 

 اكرم عادل كامل رزق .7 

 مي احمد السيد عبدالرحيم  .8 

 علي مصطفى علي عبدالحميد .9 

 عبدهللا جمال فاروق صالح  .10 

 مصطفى صبري حمدي .11 

 بخيت عبدهللا محمد نصر .12 

 12اجمالي الرسوب  

 

 الفرق األولى

 مقدمات فلسفيةمادة -6
 ال يوجد رسوب

 

 الفرقة الثانية

 مادة االنتساب-1

 اسم الطالب / الطالبة الحالة

 اسراء محمد داود صالح داود -1 انتساب عادي

 مصطفى احمد احمد عبد الرحمن -2

 انتساب موجه

 

 محمدعبد الرحمن حشمت احمد مراد  -3

 فرح احمد عبدالعال محمد عبدالعال -4

 محمد اسامه محمد الحسينى عمران -5

 محمد عادل عبدالغفور ابراهيم محمد -6

 محمد علي عبد القادر عطيه محمد -7

 منار ماهر فرج جمعة سويلم -8

 مياده عبدالمقصود مصطفى عبدالمقصود خليفة -9

  ابراهيميوسف عابد محمد عبد هللا--10

 10رسوب إجمالي 
 

 الثانيةالفرقة 

 مادة االنثربولوجيا الثقافية -2



 
                            قسم األنثروبولوجيا-كلية اآلداب     

 اسم الطالب / الطالبة الحالة

 فارس مرسي أحمد محمدالصعيدي-1 انتظام

 تسنيم رامي حسين محمود الجمل-2

 آيات محمد علي سليم-3

 أسامة خالد توفيق يوسف مصطفى-4

 عبد الرحمن رزق دسوقي أحمد أحمد-5 انتساب عادي

 رمضان محمود خميس عباس حجازي-6

 رحاب أحمد محمد إبراهيم علي نفادي-7

 لسيد محمداسعيد محمد   -8

 

 

 

 

 

 انتساب موجه

 دأحمد محمد نعيم أحم-9

 رف أحمد عبد العالأدهم أش-10

 حمد عباس حلمي السيدمأدهم -11

 سراء محمد السيد سالمة عباسإ-12

 اء محمد غريب معوض مبروكأسم-13

 ويدا السيد عبد الرحمن طرطوشر-14

 لة رمضان بحر مالك مصطفىسهي-15

 حمد شعبان علي السيدمخلود -16

 لمى اشرف محمد احمد على الشوبرىس-17

 ارق محمد عبد العزيز احمد محجوبط-18

 بد الرحمن حشمت احمد مراد محمدع-19

 بد الرحمن صبرى شلبى محمد دسوقىع-20

 دى مصطفى احمد علىمحمد حم-21

 محمد د الحسينى السيد ابراهيممحم-22

 حمود عبد الحليم محمد عوض عويسم-23

 ز الدين احمد محمد احمد اسماعيلع-24

 ز الدين احمد مصطفى احمد السيدع-25

 حمود محمد علىمندى حنفى -26

 ديل عاطف السيد فرغلى علم الدينه-27

 27ب ورسإجمالي 
 

 

 الفرقة الثانية

 بولوجيا اللغويةومادة االنثر-3

 الطالبة اسم الطالب / الحالة

 أمنية زين العابدين محمد مصطفى -1 انتظام

 لندا ميالد نبيل يعقوب عبد المسيح-2

 لؤي محمد عطية عباس -3



 
                            قسم األنثروبولوجيا-كلية اآلداب     

 نورهان محمد محمد علي-4

 فارس مرسي احمد محمد الصعيدي-5

 السيد محمد السيد حسين-6

 مصطفي محمد يوسف-7
 براهيم محمدامحمد مصطفى -8 انتساب عادي

 عبد الرحمن ابراهيممحمد السيد -9

 منة هللا عبد المحسن علي عبد العال-10

 هدي مصطفي شعبان محمد-11

 عبد الرحمن رزق دسوقي احمد-12

 ابو بكر عطية صقر حسن-13

 محمود خميس عباس حجازي-14

 كريم سعيد منصور احمد-15

 ن عبد السالم حسن دنيا حس-16 انتساب موجه

 حر مالك بسهيلة رمضان -17

 عمر السيد عمر عمران مصطفى-18

 ولى حافظ مى محسن العز-19

 دى محمد يوسف المرشد-20

 حمد عادل عبد الغفور ابراهيمم-21

 سراء ابراهيم مصطفي ابراهيما-22

 اطمة عبد الناصر ابو المجد االسيوطيف-23

 طبقمصطفي تامر نبيل -24

 اصفاحمد مدحت فريد ن-25

 محمد اسامة محمد الحسيني عمران-26

 محمد السعيد احمد بشر-27

 زياد ايمن احمد محمود-28

 محمد حمدي مصطفي احمد علي-29

 مصطفي محمد احمد محمد-30

 سلمي محمود عطية مصطفي-31

 محمد الحسيني السيد ابراهيم-32

 فاطمة حجازي حجازي ابراهيم يوسف-33

 ماريو اميل عدلي بخيت عبد المسيح-34

 منار ماهر فرج جمعة-35

 محمد عبد الصادقاحمد عادل -36

 بسنت محمد عبد الهادي محمد حسين-37

 ميادة عبد السالم فوزي محمد-38

 يحيي علي مصطفي السيد-39



 
                            قسم األنثروبولوجيا-كلية اآلداب     

 ادهم اشرف احمد عبد العال-40

 40رسوب  إجمالي
 

 الفرقة الثانية

 بولوجيا الفيزيقيةومادة االنثر-4

 اسم الطالب / الطالبة الحالة

 عبدالفتاح غنيمىمحمود رمضان محمد  -1 انتظام

 فارس مرسى احمد محمد-2

 رنا محمد عبدالسالم أحمد محمد -3 موجهانتساب 

 مى محسن العزولى حافظ -4

 سهيلة رمضان بحر مالك مصطفى-5

 أحمد مدحت فريد أحمد ناصف-6

 ميرنا مجدى كمال مرس احمد-7

 رامى عادل محمد جمعة -8

 سارة صالح حسين موسى -9

 نورهان محسن -10

 اسماء عبدالعاطى بسطاوى-11

 ادهم محمد عباس حلمى -12

 مرام امير الطاهر دياب -13

 مريم شعبان جمعة خميس -14

 داليا أحمد حامد محمد-15

 ماريو سامى  فايز حنا -16

 محمد على السيد طه خميس-17

 محمد حمدى مصطفى احمد -18

 محمد الحسينى السيد ابراهيم-19

 ادهم اشرف احمد عبدالعال-20

 اسراء محمد السيد محمد بسيونى-21 انتساب عادي

 ياسمين محمد بهنس احمد ابوشادى-22

 منجى محمد احمد محمد المرزوقى-23

 عبدالرحمن رزق دسوقى-24

 محمود خميس عباس حجازى-25

 منه هللا محمد محمود احمد-26
 فاطمة الزهراء حمدى محمود-27 باقى لالعادة

 الغزالىسمية ياسر محمد محمود -28

  موسى محمود موسى عبدالعزيز-29

 عمرو محمد حسن حافظ-30

 وليد مهدى حامد امين حسن-31



 
                            قسم األنثروبولوجيا-كلية اآلداب     

 مصطفى صبرى حمدى -32

 عاطف سمير جمعة محمد -33

 زياد ايمن محمد محمد شحاته-34

 محمود خميس طلبة أمين-35 تخلفات

 محمد خالد محمد على عبدالرازق-36

 مؤمن سمير رمضان على-37 740914

 امنية خيرى حسنى حسين-38
 38رسوب  إجمالي

 

 الفرقة الثانية

 مادة االنثربولوجيا االقتصادية-5

 اسم الطالب / الطالبة الحالة
 مريم احمد محمد عبدالعزيز .1 انتظام

 نورهان محمد محمد على حسنى .2

 ساهر شريف عبد القادر عبد هللا .3 انتساب عادي

 مروه عبد الرحيم محمد طه على  .4

 محمود محمود عوادناديه  .5

 والء جمال محمود فتح هللا .6

 عبد الرحمن رزق دسوقى احمد احمد .7

 تقى احمد خميس عوض حنفى .8 انتساب موجه

 روان احمد محمد السيد الخواجه .9

 سميرة سعيد حسن ابراهيم م.خ  .10

 سهيله رمضان بحر مالك مصطفى م.خ .11

 شيرين فهر محمد هارون .12

 فاطمة حجازى حجازى ابراهيم يوسف م.خ .13

 د احمد شعبان احمد حسن حمادمحم .14

 محمد حمدى مصطفى احمد على .15

 مؤمن نادر صالح محمد خليل .16

 مياده عبدالمقصود مصطفى عبدالمقصود  .17

 ميار ايهاب فاروق احمد عبد الحميد م.خ .18

 نانسى محمد شعبان محمد الصفتى .19

 ندى ابراهيم محمد علوانى محمد .20

 نورهان محسن لملوم عبدهللا عرفات .21

 محمد ابراهيم م. خهنا محمد فهمى  .22

 يحيى سعيد محمدى امين محمد .23

 حازم خالد محمد السيد .24

 مارك منير ميالد صادق   .25 باقون لإلعادة



 
                            قسم األنثروبولوجيا-كلية اآلداب     

 يوسف عالء محمد قطب حسين .26

 26 بإجمالي رسو
 

 الفرقة الثانية

 (2مادة تدريب ميداني )-6

 اسم الطالب / الطالبة الحالة

 ارة جمعة عبد الوهاب جازوليس -1 

 هارونشيرين فهر محمد -2

 ون وليم بسطاروماريو انط-3

 يمن محمد أبر الحمد محمد عبد العالا-4

 س مرسي أحمد محمد الصعيديفار-5

 مروان وليد شعبان محمد محمد سعيد-6

 حمد مدحت فريد أحمد أحمد ناصفأ-7

 عبد هللا علي السيد محمود إبراهيم-8

 يمان السيد سليمان السيد مباركإ-9

 م محمد عباسحلمي السيدأده-10

 لة رمضان بحر مالك مصطفىسهي-11

 11 اجمالي رسوب
 

 شعبة األنثروبولوجيا الفرقة الثالثة

 الثقافة والشخصيةمادة: -1

 اسم الطالب / الطالبة الحالة

 

 

 انتظام

 

 حمد محمد لطفي مازنأبركات -1

 حمد محمد مسلم دسوقيروان أ-2

 رأفت مسعود محمود فواز روان-3

 بد هللا محمد محمد العجمي عبد الحميدع-4

 بد الرحمن محمد فتحي محمد عثمان ع-5

 مر أحمد عبد الحميد توفيق عبد المولىع-6

 يار عبد الرحمن كامل عبد المتجلي عبد هللام-7

 فيق محمد عليشيارا أشرف -8

 حمود محمد خيري محمديارا م-9

 

 انتساب عادي

 زكريا رضوان أمنية محمد-1 

 روس خليلإيمان وجيه مح-2



 
                            قسم األنثروبولوجيا-كلية اآلداب     

 د عيسى حسنمنة هللا محم-3

 عيد عبد المجيد محمدهناء س-4

 ميس علي غنيمخوالء سعيد -5

 

 

 

 

 انتساب موجه

 آالء خليل محمد عوض-1

 حمد حمزة سيد أحمد محمد القزازأ-2

 حمد طارق محمد أنور عبد الغنيأ-3

 محمد أحمد فرغلي محروس أحمد-4

 د المنعم عبد المنعمبعأحمد محمد المهدي -5

 الء هشام فاروق عبده أبو السعودآ-6

 مير عفيفي محمد عفيفي الوردانيأ-7

 دحت رمضان محمد غريببسنت م-8

 لود وحيد جمعة عبد هللا عطيةخ-9

 نيا رفعت عطية هللا ميخائيلد-10

 لمى سالم عبد المنعم السيد بدرس-11

 بد هللا أشرف عطية عبد العزيز سعدع-12

 الحميد ياسر عبد الحميد حسنعبد -13

 يس سويفي خولي أحمدعلي خم-14

 شحاتة علي لطفي عمر محمد-15

 صار سيد أحمدعمر محمد ن-16

 عيد التابعيسفاطمة علي -17

 حمد علي خليل محمدمفاطمة -18

 رحة السيد علي إبراهيم الكوميف-19

 ريم رزق عبد العزيز السيد الزينيك-20

 عبد العزيزحميدو عباس  كريمة غانم-21

 ل نادر ثابت بولس جنديمايك-22

 حمد أحمد مرسي محمد المنصوريم-23

 حمد كريم محمد فريد محمد عليم-24

 مد مغيث عبد الوهاب محمودمح-25

 حمود عزت أحمد عبد هللا يوسفم-26

 ى محمد حامد علي محمودمصطف-27

 نة هللا أحمد محمد أحمد خاطرم-28

 إبراهيم سى رجب عبد هللا خير هللامو-29

 د السيد عبد الرحيممي أحم-30

 ن حجازينادر حجازي حس-31

 ادين نبيل توفيق عبد العال عالمن-32

 دى عاشور طلبة محمد إسماعيلن-33

 اجر محمد أحمد عبد ربه إبراهيمه-34



 
                            قسم األنثروبولوجيا-كلية اآلداب     

 سيد حسنهاجر محمد ال -35

 ارا أشرف محمد السيد محمد بركةي-36

 50رسوب إجمالي 
 

 األنثروبولوجيا الفرقة الثالثة شعبة

 مادة : مجتمعات البحر المتوسط-2

 ال يوجد رسوب
 

 الفرقة الثالثة شعبة األنثروبولوجيا

 الفكر االجتماعي في االسالم مادة :-3

 ال يوجد رسوب
 

 الفرقة الثالثة شعبة األنثروبولوجيا

 اثنوجرافيا العالم العربي : مادة-4

 اسم الطالب / الطالبة الحالة
740003 

740098 

740115 

740127 

740142 

740186 

740228 

740218 

740267 

 

 آالء طارق عبد العزيز السيد حسن-1

 روان يحيى محمد محمد عبدالعاطى-2

 سلمى ابراهيم منير ابراهيم قندي-3

 سمر سامى صبحى ابراهيم منيسى-4

 عاطف سمير جمعه محمد محمد فايد-5

 مريم احمد محمد ماجد-6

 شوقى عبد النبى الخشاب ندي عادل-7

 نادين أشرف حسن حسن -8

 يارا محمود محمد خيري محمد-9

 محمد عبد الغنى بسيونى عبد الغنى-10 انتساب عادي

 خالد بهاء عبد القادر احمد فرج-11

 احمد اسماعيل محمد قشمر-12 انتساب موجه

 ايفيت امين اديب بشارة عبدالنعيم-13

 عطيهخلود وحيد جمعه عبد هللا -14

 زينب ابراهيم محمود ابراهيم -15

 شهاب عصام عبد المعبود-16

 شيماء جمعة ابوالنصر محمود-17

 عبد هللا اشرف عطية عبد العزيز سعد-18

 على اشرف على محمد عيد-19

 عمرو نبيل ابو الفتوح السيد محمد-20



 
                            قسم األنثروبولوجيا-كلية اآلداب     

 غالى رومانى غالى بولس غالى-21

 فاطمه على سعيد التابعى-22

 عبدالحميد على حسنمحمد جمال -23

 مى أحمد السيد عبد الرحيم-24

 ميار ابراهيم السيد عبدالخالق محمد-25

 يمنى احمد محمد احمد الفار-26
 27رسوب  إجمالي

 

 الفرقة الثالثة شعبة األنثروبولوجيا

 (2تدريب ميداني )مادة -5

 اسم الطالب / الطالبة الحالة

 

 

 انتظام

 بركات احمد محمد لطفى ماريه  -1

 روان احمد محمد مسلم دسوقى -2

 روان رأفت مسعود محمود فواز -3

 عبد هللا محمد محمد العجمي عبد الحميد -4

 محمد فتحي محمد عثمان عبدالرحمن -5

 عمر احمد عبدالحميد توفيق عبدالمولى -6

 ميار عبدالرحمن كامل عبدالمتجلي عبداللطيف -7

 يارا اشرف شفيق محمد على -8

 يارا محمود محمد خيري محمد -9

 أمنية محمد زكريا رضوان -1 عاديانتساب 

 إيمان وجيه محروس خليل -2

 منة هللا محمد عيسى حسن -3

 هناء سعيد عبد الحميد محمد -4

 والء سعيد خميس علي غنيم -5

 آالء خليل محمد عوض -1 انتساب موجه

 أحمد حمزة سيد أحمد القزاز -2

 أحمد طارق أنور عبد المنعم عبد الغني -3

 أحمد محمد أحمد فرغلي محروس  -4

 المهدي عبد المنعم عبد المنعمأحمد محمد  -5

 آالء هشام فاروق عبده أبو السعود -6

 أمير عفيفي محمد عفيفي الورداني -7

 بسنت مدحت رمضان محمد غريب -8

 خلود وحيد جمعة عبد هللا عطية -9

 دنيا رفعت عطية هللا ميخائيل  -10

 سلمى سالم عبد المنعم السيد بدر -11

 عبد الحميد ياسر عبد الحميد حسن -12
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 عبد العزيز سعد عبد هللا أشرف عطية -13

 علي خميس سويفي خولي أحمد -14

 عمر محمد شحاتة غلي لطفي -15

 عمر محمد نصار سيد أحمد -16

 فاطمة علي سعيد التابعي -17

 فاطمة محمد علي خليل محمد -18

 فرحة السيد علي إبراهيم الكومي  -19

 كريم رزق عبد العزيز السيد الزيني -20

 كريمة غانم حميدو  عباس عبد العزيز -21

 نديمايكل نادر ثابت بولس ج -22

 محمد مرسي محمد المنصوري -23

 محمد كريم محمد فريد محمد علي -24

 محمد مغيث عبد الوهاب محمود -25

 محمود عزت أحمد عبد هللا يوسف -26

 مصطفى محمد حامد علي محمود -27

 منة هللا أحمد محمد أحمد خاطر -28

 موسى رجب عبد هللا خير هللا إبراهيم -29

 مي أحمد السيد عبد الرحيم  -30

 نادر حجازي حسن حجازي -31

 عبد العال عالمنادين نبيل توفيق  -32

 ندى عاشور طلبة محمد إسماعيل  -33

 هاجر محمد أحمد عبد ربه إبراهيم -34

 هاجر محمد السيد حسن -35

 يارا أشرف محمد السيد محمد بركة -36

 50رسوب  إجمالي 
 

 الفرقة الثالثة شعبة األنثروبولوجيا

 االنتسابمادة -6

 اسم الطالب / الطالبة الحالة 

 لود وحيد جمعة عيد عطيةخ -1 انتساب موجه

 رنا أحمد مصطفى محمد-2

 لمى سالم عبد النعيم السيد بدرس -3

 يماء محمد السيد عسكر حسنش-4

 بد هللا أشرف عطية عبد العزيز سعدع -5

 شرف علي محمد عيدعلي أ -6

 حمد السيد خميس محمود إبراهيمم -7
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 محمد جمعة السيد هالل حسين -8

 اليزيد كشك د أبومحمد حسن محم -9

 حمد سعيد إبراهيم محمد عبد العزيزم -10

 حمد علي بسيوني عبد اغنيم -11

 حمد مغيث عبد الوهاب محمودم -12

 ميار إبراهيم السيد عبد الخالق -13

 ورهان سعد علي السيد علين -14

 يار حسن السيد حسن عيدم -15

 يرنا أنيس شحاتة زيتونم -16

 سي جابر السيد محمدنان -17

 17مالي الرسوب إج
 

 

 

 الفرقة الثالثة شعبة التراث والمتاحف

 مادة االثنوجرافيا والبناء االجتماعي  -1

 ال يوجد رسوب

 

 الفرقة الثالثة شعبة التراث والمتاحف

 (2مادة التدريب الميداني ) -2

 ال يوجد رسوب

 

 الفرقة الثالثة شعبة التراث والمتاحف

 االثنوجرافيةالحاسب اآللي في البحوث  -3

 ال يوجد رسوب

 

 الفرقة الثالثة شعبة التراث والمتاحف



 
                            قسم األنثروبولوجيا-كلية اآلداب     

 نصوص تخصصية بلغة أجنبية -4

 ال يوجد رسوب

 

 

 الفرقة الثالثة شعبة التراث والمتاحف

 مادة االنتساب -5

 ال يوجد رسوب

 

                                                

 القسم رئيسلقائم بأعمال ا                                                                                       

 د. سلوى السيد عبد القادر

 

 


