الفصل الدراسى الثاىن  2020-2019م
أمساء الطالب الراسبني ىف املرحلة األوىل بقسم املكتبات واملعلومات
والذين ل تقب ــل أحبــاثهـ ــم
الفرقة األولى
مادة النشر الحديث ومؤسساته
الحالة
انتظام

اسم الطالب /الطالبة
 -1ايهاب قاسم القصاص النبراوى
 -2عبدهللا احمد محمد عبدالمجيد على
 -3مازن محمد السيد محمد محمود

 -4محمود ياسر عبدالموجود ابراهيم مبروك
انتساب عادى
 -5عبد هللا محمد محمد على عوف
 -6أيمن السيد عبد النبى أبوبكر
 -7عبد هللا هشام عبد هللا سالم عبد هللا
 -8محمود عالءالدين حسن محمد
انتساب موجه  -9مروان سميح حماد السيد حسن
 -10يوسف محمد على محمد الجعبرى
 -11احمد محمد حسن مصطفي حسن
 -12حسن سعد عطيه محمد اسماعيل

محجوب
النتيجة

تخلفات من
فرق أعلى

 -13عمر ياسر محمد عبدالحكيم
 -14خليل امير محمد عوض خليل
-15عبد الرحمن السيد فهمى محمد احمد
-16عبدالعزيز هدايه حسن سليم موسى
-17كمال ابراهيم كمال عبدالجواد ابوهديه
 -18والء احمد حسن احمد ابراهيم
 -19محمد صالح فتوح حموده السيد
 -20مايكل نسيم كمال معوض
الفرقة األولى
مادة االحصاء فى المكتبات والمعلومات

انتظام

 -1امل السيد محمد الحداد
 -2ايمان مرشدى حسن المنصورى
 -3محمد اشرف فؤاد عبدالحليم محمد
 -4محمد عبدالناصر محمد امين

 -5احمد سالم محمد السيد
انتساب موجه  -6احمد عيد عباس محمد
 -7احمد محمد صالح كيالنى عثمان

 -8زياد زكى محمد زكى حواش
 -9ساندى سمير شحاته بنيامين سيدهم
 -10سعد محمد سعد محمود الرملى
 -11عبد الرحمن محمد شبل محمد المرسى
 -12عبد هللا هشام عبد هللا سالم عبد هللا
 -13عمر محمد احمد محمد زايد
 -14فارس عرابى محمد عرابى مصطفى
 -15فاطمة متولى عطية منصور
 -16كريم محمد الحسينى العيسوى
 -17محمد خيري ابو بكر ياقوت الشرقاوى
 -18ميار منصور محمد منصور
 -19نروين صالح متولى عبدالرازق حسين
 -20فارس احمد كمال احمد المنيسى
 -21احمد ابراهيم قرنى مصطفى منصور
 -22عمرو ربيع ابراهيم سعد محمود
تخلفات من
فرق أعلى

 -23أحمد أيمن مختار أحمد صالح
الفرقة األولى
مادة مدخل الى علم الوثائق واألرشيف

انتظام

 .1ابراهيم محمود ابراهيم النجار
 .2احمد محمد فوزى رشاد رفاعى
 .3اسراء اسماعيل محمد عبد العزيز
 .4امل السيد محمد الحداد
 .5بالل فرحات محمد خير محمد احمد
 .6تقى خالد بدوى االمير
 .7حنين محمد عبد الواحد محمود حسانين
 .8رشا هشام عبدالعال محمد ابراهيم
 .9روان عالء اديب كامل عكيله
 .10زياد اسامة خلف منصور عبد العزيز
 .11سلمى رافت احمد محمد خليفه
 .12سما أحمد السيد الصغير محمود
 .13سهيله محمد احمد محمود فرج
 .14سيف الدين حمدى احمد محمد حسانين
 .15شهد اشرف جالل خليل محمد
 .16شيماء حسين محمد نور
 .17عبد هللا زكريا أحمد عبد المولى
 .18محمد سمير محمد ماهر
 .19محمد عادل على السيد ناجى
 .20محمود صابر غريب محمد
 .21منن سامي علي محمد بركات
 .22مؤمن محمد عبدالسميع ابوالحسن
 .23ميار محمد السيد عبد الرحمن عبد هللا
 .24نادية حسن مصطفى الحمامصى
 .25هبه احمد محمود عبد الحليم

 .26ياسر بدر محمد عبدالوالى عبدالمولى
 .27يمنى ممدوح محمد حنفى محمود
 .28شهاب حلمى السيد عبدالحميد رزق
 .29محمد عبدالناصر محمد امين
 .30احمد جمال على محمد احمد
 .31ايه مجدى ابراهيم بدر محمد
 .32حسام عبد الحميد سيد احمد اسماعيل
 .33عبد الرحمن عادل عبد السالم محمد ابراهيم
 .34عبد هللا احمد متولى ابراهيم
 .35محمود السيد احمد محمد عبد الرازق
انتساب عادى  .36مصطفى محمود فتحى احمد
 .37هشام بدران بدير على احمد
 .38ياسر يس رضوان يس البدوى
 .39يسرا خميس بشير احمد تمام
 .40احمد زين العابدين احمد عبدالعاطى
 .41محمد حسن محمد على سالمه
 .42عبد هللا محمد محمد على عوف
 .43ابانوب عادل عبد المسيح سعيد خليل
 .44احمد أشرف محمود محمد طه
 .45احمد عيد عباس محمد
 .46احمد فتحى محمود برسى
 .47احمد محمد صالح كيالنى عثمان
 .48احمد محمد عباس زهران
 .49اسراء احمد عبدالواحد عبدالعزيز العجوانى
 .50اسراء محمد احمد على
 .51اسماء ايمن صالح عبدهللا ابوزيد
 .52اسماء حسن عباس عبد الحليم محمد
 .53اسماء محمد بكر سليمان بكر
 .54امانى محمود محمود محمد الرفاعى
 .55امنية احمد عبدالسالم محمد الصباغ
 .56انجى سعيد موسى السمان حماد
انتساب موجه  .57أيمن السيد عبد النبى أبوبكر
 .58ايمن محمد السيد بدوى سيد احمد
 .59ايه احمد عبد المحسن السيد
 .60ايه سعد محمد ابراهيم بدر
 .61ايه محمد ابراهيم محمدى ابراهيم
 .62بالل ناصر السيد علي عويضه
 .63جورج مدحت فريد رزق هللا
 .64حازم محمود طاهر محمد عبدالنعيم
 .65حسام محمد عبد النعيم احمد عبد النعيم
 .66حنين سامي حامد عبد الرحمن ابراهيم
 .67خديجة محمد عبد النبي جاب هللا عشرى
 .68خلود احمد محمد محمدين محمد
 .69خليل امير محمد عوض خليل
 .70داليا اشرف فتحى احمد حمد هللا
 .71دنيا حسنين ابراهيم عبد العزيز سيد أحمد

 .72رانيا عبدالبارى محمد عبدالبارى الجمال
 .73رحمه عالء سعيد الخيوطى
 .74ريم جمال محمد صبحى نونو
 .75زياد طارق محمود محمود محمد
 .76ساندى سمير شحاته بنيامين سيدهم
 .77سعد محمد سعد محمود الرملى
 .78سميه ربيع عبدالعزيز احمد ايوب
 .79سيف الدين احمد ابراهيم محمد
 .80شادن خالد على سيف
 .81شهد هاني إسماعيل أحمد محمد
 .82عبد الرحمن السيد فهمى محمد احمد
 .83عبد الرحمن سامح محمد عبد الفتاح محمد
 .84عبد الرحمن محمد شبل محمد المرسى
 .85عبد الرحمن محمد محمود صقر محمد
 .86عبد هللا هشام عبد هللا سالم عبد هللا
 .87عبدالرحمن عاطف عبدالمنعم محمد عبدالمعبود
 .88علياء مجدى محمد احمد الطالونى
 .89عمر احمد معوض عبد التواب
 .90عمر محمد احمد محمد زايد
 .91عمر محمد كمال الدين ابراهيم كامل
 .92عنان عبدالعظيم عثمان عبدالعظيم
 .93فارس عبد الحميد سعيد محمود
 .94فرح عاطف ابراهيم الباز السحيتى
 .95فرح عبد الكريم احمد محمود والى
 .96كمال ابراهيم كمال عبدالجواد ابوهديه
 .97لؤي سمير سعد شعبان عبد العال
 .98ماريا ناروز بشرى تادرس
 .99مارينا طلعت ميخائيل سالمه ميخائيل
 .100محمد اشرف عبدهللا على عبدهللا
 .101محمد بسيونى يوسف حميدو محمد
 .102محمد خالد محمد محمود محمد كتانه
 .103محمد خيري ابو بكر ياقوت الشرقاوى
 .104محمد رضا عليوه محمد سليمان
 .105محمد زكريا أحمد عبد المولى
 .106محمد سمير السيد سيداحمد
 .107محمد مصطفى عبيد مصطفى احمد
 .108محمد هشام محمد عبدالنبى القماش
 .109محمد يسرى عبد المعطى مصطفى
 .110محمود عالءالدين حسن محمد
 .111محمود محمد محمود حسن ابراهيم
 .112مروان محمد رمضان محمد سليمان
 .113مروان محمد شحاته علي مصطفى
 .114مريم غسان حمدى عبد اللطيف
 .115مريم محمد متولى حسين محمد
 .116مريم يحيى محمد محمد هيكل
 .117مصطفى ايمن مصطفى محمد خضر زيتون
 .118مصطفى سعيد رمضان محمود عرفه

 .119مصطفى عالء مصطفى عبد العاطى مصطفى
 .120مصطفى محمد مصطفى كيالنى محمد
 .121مصطفي محمود عطيه السيد احمد
 .122معتز محمد عبد الجواد ابراهيم
 .123معتز محمد محمد ابو زيد عثمان
 .124منه هللا عبد العزيز عبد البارى عبد العزيز
 .125منه محمد محمود حسن
 .126منى الشاذلي جمعه جامع سيد
 .127مؤمن حسام عبد العزيز محمد الوزيرى
 .128ميار سلطان محمد بدر قناوى
 .129ميار منصور محمد منصور
 .130ميسرة احمد حسن بريقع عقل
 .131ميسره احمد عبد الفتاح احمد على نجم
 .132هاجر السيد محروس ابوالمجد عباس
 .133هاجر محمد ابراهيم عبد المعطى طلبه
 .134هنا هشام السعيد سعيد الشاذلي
 .135وليد محمد صالح مرسى الشريف
 .136ياسين احمد السيد حداد
 .137يوسف عادل محمد سعد حبيش
 .138يوسف محمد السيد عبدالمجيد هاشم
 .139يوسف محمد عبد النبى حسن الخولى
 .140يوسف محمد على محمد الجعبرى
 .141يوسف محمد محمد محمد بكير
 .142زينب وحيد فوزى حسن السيد غنيم
 .143ساره السيد صالح موسى ابوشقه
 .144عمار عصام عبدهللا احمد نعمانى
 .145فادى عياد فؤاد دندش
 .146محمد امير احمد محمد سليمان
 .147والء احمد حسن احمد ابراهيم
 .148احمد محمد حسن مصطفي حسن
 .149محمد على عبده السيد احمد
 .150عبدالعزيز مصطفى رمضان محمد على

تخلفات من
فرق أعلى

.151
.152
.153
.154
.155
.156
.157
.158
.159
.160
.161
.162
.163
.164
.165

احمد مصطفي أنور خليل فايد
عمر سعيد إبراهيم عبد الكافي
آية نبيل احمد عبد الفتاح محمد
نوارن مجدي محمد السيد محمد
ايمن احمد محمد مقبل عبد الحميد
محمد عادل حسن عثمان احمد
مؤمن محمد حسن محمد الطنوبي
رفيدة محمد رشاد إبراهيم الجمل
ايهاب احمد لبيب مصطفي سالم
ميار عبدالرحمن عبدالرحمن السيد عبدالرحمن
احمد محمود عبدالمنعم غنيم شحاته
مؤمن بهاء الدين احمد عبد السالم
عبدالرحمن محمد سليمان محمد احمد
سلمان محمد سيف النصر راشد حراز
محمود محمد احمد عبد المنعم على فهمى

.166
.167
.168
.169
.170
.171
.172

محجوب
النتيجة

مروان احمد فؤاد محمود سيد احمد
مريم احمد طنطاوى عبدالعاطى
مصطفى السيد على سالمه حسنين
ميشيل عادل فريد مشرقى
نوران اكرم محمد معوض ابراهيم
ميار ناصر رشدى تايب محمد
نورهان احمد عبد العزيز على محمد

 .173عمر ياسر محمد عبدالحكيم
 .174محمد نبيل محمد السيد ابراهيم
 .175نوران عبد الحميد محمد عبد الحميد مرسى
 .176عبدهللا احمد محمد عبدالمجيد على
 .177لؤى انور السيد محمد سليمان
 .178مصطفى وائل عادل عبدالمنعم بندق
 .179احمد تمساح احمد محمد
 .180احمد عبدهللا عبدالرؤوف عبدالفتاح
 .181احمد محمد احمد ضاحى طنطاوى
 .182احمد محمد بشرى شبيكة
 .183السيد على عثمان صبره طلب
 .184باسم اشرف جمال عبد الحليم ابراهيم
 .185بسمه حسن محمد حسين عمران
 .186تامر سامى ماهر ابراهيم عبدالنبى
 .187رانيم محمد محمود على احمد الجلجمونى
 .188روان ايمن محمد على بسيونى
 .189زياد شريف فتح هللا عبده الشريف
 .190سندس ضياء الدين عبد المنعم احمد
 .191شروق السيد زكريا محمد خـــالف
 .192عبد الرحمن محمد رمضان عبد الرحمن مبروك
 .193عبدالرحمن بهاء عطوه ابراهيم عطوه
 .194عبدالعزيز هدايه حسن سليم موسى
 .195عمر امين خميس امين خميخم
 .196كريم محمد الحسينى العيسوى
 .197كريم ناصر كمال عبد الفتاح عبد الحميد
 .198محمد احمد السيد عبد السالم رزيقة
 .199محمد اشرف السيد محمد خليل
 .200محمد خالد قناوي محمد ابوعمره
 .201محمد صالح عبد الحميد احمد ابراهيم
 .202محمد عصام مصطفى عبد الموجود محمد حسن
 .203محمد مصطفى عبده عبد النبى
 .204مصطفى محمد فهمى محمد احمد
 .205مصطفى مسعد ابراهيم حموده محمد
 .206يحيى أحمد محمد فتحى احمد شاهين
 .207يوسف عادل راجيل محمد على
 .208محمود جمال ابراهيم محمد حسبو
 .209شذى شريف عبد الفتاح عطيه السيد
الفرقة األولى

نظم المعلومات والمجتمع
 .1احمد زين العابدين احمد عبدالعاطى
انتساب عادى  .2عبد هللا محمد محمد على عوف
 .3اسراء احمد عبدالواحد عبدالعزيز العجوانى
 .4ساندى سمير شحاته بنيامين سيدهم
 .5سلوى احمد عبد الكريم محمد اسماعيل
انتساب موجه  .6محمد السيد رمضان عثمان محمد
 .7مصطفى سعيد رمضان محمود عرفه
 .8حسن سعد عطيه محمد اسماعيل
الفرقة األولى
.1
.2
انتساب موجه .3
.4

مادة االنتساب
سعد حسن سعد يسن محمد
مريم عبدالعليم محمد حماده عبد العليم
احمد محمد حسن مصطفي حسن
ياسين أحمد السيد حداد

الفرقة الثانية
مادة اللغة األوروبية الحديثة ( االنجليزية )
انتظام

انتساب موجه

محجوب النتيجة

 .1ابرام مراد رضا مجلى اقالديوس
 .2امل محمد محمود هالل
 .3فاديه عبدالعزيز حسن علي
 .4مؤمن بهاء الدين احمد عبد السالم
 .5احمد عبدالمنعم ابراهيم عبدالمنعم
 .6حازم محمد حسن على الكيالنى
 .7عبد هللا حلمي محمد عبد هللا
 .8محمد نبيل حسن محمد على
 .9ميرنا جمال السيد على الكورانى
 .10احمد أشرف جابر محمود سالم
 .11اسامه اشرف هريدى يونس
 .12جهاد محمد محمد اسماعيل
 .13على ابراهيم على محمد
 .14محمد سمير على اسماعيل عبد هللا
 .15محمد محمد عبد المنعم جبر عبد هللا
 .16احمد مجدى محمد مغاورى خليفة
 .17إسراء ناصر إبراهيم عبدالغفار
 .18بسمله وليد حسن عبد العزيز

.19
.20
.21
.22
.23

مريم محمد كمال عبد الفتاح
عبد الرحمن السيد محمد محمد
سارة أحمد السيد اسماعيل محمد
عمرو وليد فارس حامد
محمد حسين محمد عبد الحليم
الفرقة الثانية
مادة االنتساب

انتساب موجه

.1
.2
.3
.4

دنيا شعبان حسن مرسى الدالى
دنيا عنتر عطيه عنتر
نادين صالح السيد خاطر
هادى احمد مصطفى عوض عالم

محجوب النتيجة

.5
.6
.7
.8

اسالم محمد على السيد على سليمان
حسين احمد حسين عارف عمر
محمد محمد عبد الموجود عبد العال
مروان اسماعيل مصطفى اسماعيل على

الفرقة الثانية
مادة الفهرسة الوصفية 2
.1
.2
.3
.4
.5
.6

 نبيل عبد الرازق سعيد زايدلجين بسيونى شحاته حسن
هادى أحمد مصطفى عوض عالم
محمد حسين محمد عبد الحليم
مارينا جابر نزهى سامى عبد المالك
محمود خالد رؤوف الراوى مهران

الفرقة الثالثة
مادة نصوص متخصصة باللغة االنجليزية فى علم المكتبات والمعلومات
االنتظام

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

أسماء عبد العاطى محمد محمد حسب النبى
الحسين ايهاب على احمد
ايمن احمد محمد مقبل عبدالحميد
صديقة حسين عمر شرف الشناوى
نادين احمد محمد عبد الحميد
ندى محمد عثمان محمد عبدالرحيم
نهال مصطفى محمد عثمان ابراهيم
نورهان امجد حافظ عبد الحكيم

.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30

االنتساب الموجه

ياسر على عبدالفتاح السيد
إيناس شاكر أمين أحمد دغيم
احمد محمد عبد الحميد محمد موسى
اشرقت صالح الدين حسن السيد
افنان محمد محمود محمد المصرى
جابر غنيم سالم غنيم العدوى
داليا نسيم ابراهيم جورجى اقالديوس
دعاء حسين محمود احمد ابو احمد
دنيا العربي فؤاد علي السيد عبد الكريم
دنيا مجدى ابراهيم ابراهيم عشمه
رمضان عبدة ابراهيم يوسف
روان محمود مسعود محمدالسيد
على حمدى احمد محمد شحاته
ماجد احمد قبارى على حسنين
مارينا جورج سعد ذكرى بطرس
محمد صالح محمد االمين حامد
مروه رأفت السيد محمود على
مصطفى احمد محمد احمد محمود
معتز باهلل مسعود عبد الرؤوف محمد شاهين
ندي ابراهيم مصطفي السيد علي
نور ابراهيم احمد الصاوى السيد
نوران السيد احمد احمد شعيرة

الفرقة الثالثة
مادة التكشيف واالستخالص
انتظام

انتساب عادى

 .1جهاد محمود عبد الستار حسن
 .2جواندا ابو سخرون بسطا بسطوروس
 .3عبدالحكم عبدالحكم احمد عبد المقصود
 .4عمر خالد شحاتة محمد أبراهيم
 .5عمرو محمد انور بشندى همام
 .6محمد عادل حسن عثمان احمد
 .7محمد على طاهر محمد على حب هللا
 .8محمود خالد محمود محمد
 .9مصطفى أحمد زكي أبو النجاه
 .10مصطفى محمد احمد محمد موسى
 .11مينا صالح سالم تادرس
.12
.13
.14
.15
.16
.17

احمد رفعت محمد قمره
بالل محروس رجب الحرموش
كريم محمد عباس عبد الرسول
مصطفى جمال فايز الدسوقي
هيثم حافظ محمد غالب
هيثم عبد الموجود ابراهيم احمد

انتساب موجه

.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50
.51
.52
.53
.54
.55
.56
.57
.58
.59

ابراهيم محمد ابراهيم دنيا
ابراهيم محمد فاروق علي السيد
احمد حسن ابراهيم حسن شعبان
احمد حسن كامل على شحاته
احمد محمد رمضان دياب غانم
احمد محمد سعيد محمد البرلسى
احمد نبيل فاروق محمد حنفى
اسالم محمد ابراهيم محمد محمود
اشجان احمد حسين زكى حسين
اشرف عبد هللا هالل ابو زيد محم
االء محمد فؤاد عبد السالم عيد
ايمان اسامه رمضان عبده على
ايمان حمدى محمد محمد عبدالرحمن
ايمان طارق يوسف عبدالغفار
ايه خالد محمد متولى عبدالحميد
ايهاب احمد لبيب مصطفى سالم
جابر غنيم سالم غنيم العدوى
جوزيف سمير مجلى جرجس
جوزيف سمير مجلى جرجس
حازم محمود سالمة محمود زعربان
زياد حسن احمد مرسى حسين
زياد عبداللطيف صالح عبداللطيف
سلمى السيد احمد على
عمر احمد محمود حسن الخياط
كريم سعيد احمد محمد خضر
كيرلس موريس سيف فلتس
ماهينور محمد محروس البيومى نصار
محمد اسامه محمود عبدالرازق
محمد حسن محمود محمد احمد
محمد خالد محمد احمد ابراهيم
محمد رفعت محمد على عبد الخالق
محمد فوزى محمد احمد مدكور
محمد محروس عبد الجليل على العربى
محمود شعبان محمد حسين
محمود نصر االباصيرى محمد
مروه رأفت السيد محمود على
معتز عبد هللا عبد الفتاح عبدهللا
منه هللا مصطفى عمار يوسف عمار
مى مصطفى محمد عبد الرحمن
ميرنا غطاس جرجس
نانسى هانى عاطف عبدالجواد الفي
هند يسرى نصر عبد الحليم موسى

الفرقة الثالثة
مادة إدارة المكتبات ومراكز المعلومات
 .1زينب محمود احمد محمود اسماعيل

انتظام

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

انتساب موجه
محجوب النتيجة

احمد محمد سعيد محمد البرلسى
جابر غنيم سالم غنيم العدوى
محمود احمد موسى محمد موسى
خالد محمد علي محمد عبدهللا برغوت
احمد محمد على ادم صالح
عبدالرحمن على محمد عبدالرحمن
محمد احمد موسى محمد موسى
محمد اشرف محمد شفيق

الفرقة الثالثة
مادة المواد السمعية والبصرية
انتساب موجه

 .1زياد حسن احمد مرسى حسين

الفرقة الثالثة
مادة مصادر التراث العربى
انتظام
انتساب موجه

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

ماجد عمر بشير متولى
محمد ممدوح حسن محمود
ياسر على عبدالفتاح السيد
آية جبريل أمين محمد
ايمان حمدى محمد محمد عبدالرحمن
رفيدة محمد رشاد ابراهيم الجمل
رمضان عبدة ابراهيم يوسف
كريم على احمد ابراهيم يونس
مايكل نسيم كمال معوض
يارا قدرى عبد العاطى السيد عوض

الفرقة الثالثة
مادة االنتساب

انتساب موجه
محجوب النتيجة

 .1زياد حسن احمد مرسى حسين
 .1ابراهيم محمد ابراهيم دنيا
 .2احمد محمد على ادم صالح
 .3بسنت مصطفى السيد عبدالوهاب محمد
 .4عبد الرحمن على احمد محمد ابراهيم
 .5عبدالرحمن على محمد عبدالرحمن
 .6عمر اسامه محمد محمد السيد
 .7عمر عادل زين العابدين محمد محمد
 .8محمد أحمد خليل ابراهيم
 .9محمد احمد موسى محمد موسى
 .10محمد اشرف محمد شفيق
 .11محمد فؤاد محمد نصر نصر
 .12محمود احمد موسى محمد موسى
 .13مصطفى محمد جابر محمد محمد
 .14نادر محمد شحاته شحاته عياد

رئيس قسم املكتبات واملعلومات
أ.د .جيهان حممود السيد

