
 

 جامعة أسوان
 معهد البحوث والدراسات األفريقية ودول حوض النيل

  إدارة الدراسات العليا والبحوث
  

 الدبمىوة العاوةدرجة طالب املقابالت الصدصًة لٌتًجة 
 2020/2021 (GISٌظي املعمىوات اجلغزافًة )

 ومخىظـــة:
 الغائبني )غري املقبىلني(الطالب ِذه الٍتًجة ٌّائًة و

 وقًد هلذا العاًويعترب غري مت استبعاد ومفاتّي  

 احلالــــــــــــــة اســـــــــــي الطالـــــب ً

 وقبـــــــــــــــىه أمحد مجاه حمىد عمٌ  .1
 وقبـــــــــــــــىه أمساء عبد الزمحَ أمحد  إبزاًِي  .2
 وقبـــــــــــــــىه آيات سمًىاُ حشني حشَ  .3
 وقبـــــــــــــــىه رفاعى عمى حاود عبد الزمحَ  .4
 وقبـــــــــــــــىه سارة عبد العزيز ً أبى اجملد  .5

 وقبـــــــــــــــىه عائصة فؤاد حمىد خمتار  .6
 وقبـــــــــــــــىه عالء وصطفى أمحد إبزاًِي  .7
 وقبـــــــــــــــىه حمىد عبد العاطى عمى حمىىد  .8
 وقبـــــــــــــــىه وصطفٌ خالد حمىد أمحد   .9

 وقبـــــــــــــــىه عبد املاجدٌصزواُ يىسف فتخى   .10
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 ٌتًجة املقابالت الصدصًة لطالب درجة الدبمىوة العاوة
 2020/2021( التٍىًة البصزية)

 ومخىظـــة:
 الغائبني )غري املقبىلني(الطالب ِذه الٍتًجة ٌّائًة و

 ويعترب غري وقًد هلذا العاًمت استبعاد ومفاتّي  
 احلالــــــــــــــة الطالـــــباســـــــــــي  ً

 وقبـــــــــــــــىه أمحد إبزاًِي الدسىقى حمىد عبده  .1
 )غري وقبىه( غائــــــــــــــــب أمحد حشني عبد اهلل إبزاًِي  .2
 وقبـــــــــــــــىه أمحد عبد الشالً حمىىد عبد الشالً  .3
 وقبـــــــــــــــىه مجاه عبد الٍاصز عبد العزيز الصغري  .4
 غائــــــــــــــــب )غري وقبىه( مجعة حمىىد أمحد عمى  .5

 وقبـــــــــــــــىه وىسى حشَ حمىىد إبزاًِي  .6
 غائــــــــــــــــب )غري وقبىه( حشني وزسى الشًد حشٍني  .7
 وقبـــــــــــــــىه رشا عىيضة خمًن حمىىد  .8
 وقبـــــــــــــــىه أمحد مسري محادة خضزى  .9

 وقبـــــــــــــــىه صباح مجاه حمىد أمحد   .10
 وقبـــــــــــــــىه عبد العظًي كمصاٌى سًدى حمىد  .11
 غائــــــــــــــــب )غري وقبىه( عبد الفزاج حمىد الغزاىل حضزى عبد احلمًي  .12
 غائــــــــــــــــب )غري وقبىه( عًد حاود أمحد صاحل  .13
 وقبـــــــــــــــىه الاله عبد المطًفحمشَ عبد   .14
 وقبـــــــــــــــىه حمىد أمحد محًد إبزاًِي   .15

 وقبـــــــــــــــىه حمىد حشني خمًن أمحد  .16
 وقبـــــــــــــــىه حمىد سًد إمساعًن الطريى  .17
 وقبـــــــــــــــىه حمىد حمىىد أمحد حشَ  .18
 وقبـــــــــــــــىه حمىىد أمحد  سمًي حشٍني  .19
 وقبـــــــــــــــىه حمىىد أمحد كىاه وىسى  .20
 وقبـــــــــــــــىه وًالد واِز أٌدراوس سفني  .21
 وقبـــــــــــــــىه وًٍا جاد عبد الٍىر عبد املالك  .22
 غائــــــــــــــــب )غري وقبىه( ِصاً سًد حمىد أبى الزاس  .23
 وقبـــــــــــــــىه ولًد عز الديَ رفعت تىفًق  .24
 وقبـــــــــــــــىه يىسف إبزاًِي فّىى ودٌى   .25

 


