
 

 جامعة أسوان
 والدراسات األفريقية ودول حوض النيلمعهد البحوث 

  إدارة الدراسات العليا والبحوث
  

 اجطتردزجٛ املطالب املكابالت الػدصٗٛ لٌتٗجٛ 
 2020/2021 (املٕازد الطبٗعٗٛ)

 ومخٕظـــٛ:
 الػاٟبني )غر املكبٕلني(الطالب ِرٓ الٍتٗجٛ ٌّاٟٗٛ ٔ

 ٖٔعترب غر وكٗد هلرا العاًمت اضتبعاد ومفاتّي  

 احلالــــــــــــــٛ اضـــــــــــي الطالـــــب ً

 وكبـــــــــــــــٕه بٕ احلطَ ناغف عم٘ حمىدأ  .1
 وكبـــــــــــــــٕه أمحد صاحل عبد الفتاح حطَ  .2
 وكبـــــــــــــــٕه أمحد عبد السؤف حمىد حمىد  الصػر  .3
 وكبـــــــــــــــٕه أمحد فتخ٘ عبد السمحَ عبد السضٕه  .4
 وكبـــــــــــــــٕه أضاوٛ إبساِٗي حمىٕد عٗطٜ  .5

 وكبـــــــــــــــٕه ضاوٛ ضٗد حطَ  أمحدأ  .6
 وكبـــــــــــــــٕه أضعد حمىد أمحد حمىد  .7
 وكبـــــــــــــــٕه أمساٞ زغدٝ إدفأٝ  .8
 وكبـــــــــــــــٕه جمد فسٖد مسّٕدٙ حمىدأ  .9

 وكبـــــــــــــــٕه مياُ زجب ابساِٗي عمٜإ  .10
 وكبـــــــــــــــٕه تاوس حمىد عم٘ زضٕاُ   .11
 )غر وكبٕه( ــــــبــــــغاٟ حطني ضٗد عبٗد وصطفٜ  .12
 وكبـــــــــــــــٕه خطسٙ حطَ خدزٙ حطٍني  .13
 وكبـــــــــــــــٕه دٍٖا وصطف٘ أمحد   .14
 وكبـــــــــــــــٕه زغا أمحد صاحل عبدٓ  .15

 وكبـــــــــــــــٕه حاود ضمطاُ زوطاُ ابٕ شٖد  .16
 وكبـــــــــــــــٕه ضعد حمىد ضعد ضمٗىاُ  .17
 وكبـــــــــــــــٕه مسٗٛ إدزٖظ بصسٝ حطني  .18
 وكبـــــــــــــــٕه ضٗد طْ ٖٕضف حمىد  .19
 وكبـــــــــــــــٕه غٗىاٞ مجعٛ خمتاز جآ اهلل  .20
 وكبـــــــــــــــٕه غٗىاٞ حاود عبد الِٕاب طاِس  .21
 وكبـــــــــــــــٕه الػٗىاٞ ضامل  حمىد عبد املٍعي  .22
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 احلالــــــــــــــٛ اضـــــــــــي الطالـــــب ً

 وكبـــــــــــــــٕه صابسَٖ أمحد عبد اهلل أمحد  .23
 وكبـــــــــــــــٕه صدٖل عبد املٍعي صدٖل أمحد   .24
 وٕافكٛ جممظ اجلاوعٛ بتٕفٗل أٔضاعْ صالح حطب اهلل حطني حطَ  .25

 وكبـــــــــــــــٕه عاطف أمحد حمىد عاٖد  .26
 وكبـــــــــــــــٕه عسفٛ عبد املطمب وتٕل٘ حمىٕد  .27
 وكبـــــــــــــــٕه عالٞ حمىٕد ضمٗىاُ  حطَ  .28
 وكبـــــــــــــــٕه غادٚ صالح بدزٙ بهسٝ  .29
 وكبـــــــــــــــٕه غادٚ فٕشٙ زغٕاُ  عبد اهلل  .30
 وكبـــــــــــــــٕه فاطىٛ الصِساٞ صالح الدَٖ ضمٗىاُ  .31
 وكبـــــــــــــــٕه فرٔش وصطف٘ عبد العاط٘ جاله  .32
 وكبـــــــــــــــٕه حمىد بدزٙ إٌٔز حمىد  .33
 وٕافكٛ جممظ اجلاوعٛ بتٕفٗل أٔضاعْ حمىد مجاه خمٗن عبد العاه  .34
 وكبـــــــــــــــٕه حمىد صالح الدَٖ حمىد  .35

 وكبـــــــــــــــٕه حمىد حمىٕد عم٘ حمىٕد  .36
 وكبـــــــــــــــٕه حمىٕد زبٗع٘ عبدٓ حطين  .37
 وكبـــــــــــــــٕه حمىٕد عبد املبدٝ ضعد حاود  .38
 وكبـــــــــــــــٕه حمىٕد حمىد ضٗد أمحد  .39
 وكبـــــــــــــــٕه حمىٕد حمىد عبد المطٗف حمىد  .40
 وكبـــــــــــــــٕه ودحيٛ حمىد أمحد  حمىٕد  .41
 وكبـــــــــــــــٕه وصطفٜ بدزٝ حمىد جبن  .42
 وكبـــــــــــــــٕه وصطف٘ جاله ابٕ احلطَ عبد السحٗي  .43
 وكبـــــــــــــــٕه ٌاجح عبد الٍعٗي حطني حاود  .44
 وكبـــــــــــــــٕه ٌاِد حمىد عبد احلمٗي ضمٗىاُ  .45

 وكبـــــــــــــــٕه دمالٞ حمىٕد عم٘ عبد اجلمٗن  .46
 وكبـــــــــــــــٕه عصاً حطَ الطِٕٙاغي   .47
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 اجطترلطالب دزجٛ امل ٌتٗجٛ املكابالت الػدصٗٛ
 2020/2021 (ػسافٗا)اجل

 ومخٕظـــٛ:
 الػاٟبني )غر املكبٕلني(الطالب الٍتٗجٛ ٌّاٟٗٛ ِٔرٓ 

 ٖٔعترب غر وكٗد هلرا العاًمت اضتبعاد ومفاتّي  

 احلالــــــــــــــٛ اضـــــــــــي الطالـــــب ً

 وكبـــــــــــــــٕه ابتطاً حاود عبد الصبٕز عبد اهلل  .1
 وكبـــــــــــــــٕه أغسف عمٜ حطني عمٜ  .2
 وكبـــــــــــــــٕه أمحد الصػرجّاد شنسٖا   .3
 وكبـــــــــــــــٕه ضٕشاُ غٕقٜ ذنٜ إبساِٗي  .4
 وكبـــــــــــــــٕه الطٗب بدزٝ عطساُ حمىد  .5

 وكبـــــــــــــــٕه عبد اهلل عبد السحٗي ِٔبٜ  .6
 وكبـــــــــــــــٕه عبد اهلل ِػاً حطَ عمٜ  .7
 وكبـــــــــــــــٕه وسٖي وصطف٘ عمٜ وصطفٜ  .8
 وٕافكٛ جممظ اجلاوعٛ بتٕفٗل أٔضاعْ عبد اهلل أمحد عبد اهلل وعبد  .9

 وٕافكٛ جممظ اجلاوعٛ بتٕفٗل أٔضاعْ حمىد أمحد بّٗج أمحد  .10
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 اجطترلطالب دزجٛ املٌتٗجٛ املكابالت الػدصٗٛ 
 2020/2021 (لػات أفسٖكٗٛ)

 ومخٕظـــٛ:
 الػاٟبني )غر املكبٕلني(الطالب ِرٓ الٍتٗجٛ ٌّاٟٗٛ ٔ

 ٖٔعترب غر وكٗد هلرا العاًمت اضتبعاد ومفاتّي  

 احلالــــــــــــــٛ اضـــــــــــي الطالـــــب ً

 وكبـــــــــــــــٕه إضساٞ فهسٝ فدسٝ  .1
 وكبـــــــــــــــٕه أون حمىد جاوع عبد املسٖد  .2
 وكبـــــــــــــــٕه إمياُ حمفأٝ حمىد حمفأٝ  .3
 وكبـــــــــــــــٕه خػٕع حمىد زضا  .4
 وكبـــــــــــــــٕه زباب حمىد عبد الباضط عمٜ  .5

 وكبـــــــــــــــٕه عبد الفتاحزّٖاً مجاه   .6
 وكبـــــــــــــــٕه شَٖ العابدَٖ أمحد حمىد  .7
 وكبـــــــــــــــٕه طاِسضازٚ أمحد حمىد   .8
 وكبـــــــــــــــٕه ظسٖفٛ وصطفٜ عبد احلفٗظ  .9

 وكبـــــــــــــــٕه عمٜ حطَ أمحد إمساعٗن  .10
 وكبـــــــــــــــٕه فاطىٛ ضعٗد الطٗد إبساِٗي  .11
 وكبـــــــــــــــٕه وٍٜ ضعد الدَٖ أمحد عمٜ  .12
 وكبـــــــــــــــٕه ٌّمٛ عبد الفتاح عبد العظٗي  .13
 وكبـــــــــــــــٕه ِبٛ عىسٔ عبد الػٍٜ  .14
 وكبـــــــــــــــٕه ٔالٞ حمىد حطني حمىد  .15

 أٔضاعْوٕافكٛ جممظ اجلاوعٛ بتٕفٗل  شٍٖب أمحد حمىٕد طاِس  .16
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 لطالب دزجٛ املاجطترٌتٗجٛ املكابالت الػدصٗٛ 
 2020/2021 (طٗاضٛ)ال

 ومخٕظـــٛ:
 )غر املكبٕلني(الػاٟبني الطالب ِرٓ الٍتٗجٛ ٌّاٟٗٛ ٔ

 ٖٔعترب غر وكٗد هلرا العاًمت اضتبعاد ومفاتّي  

 احلالــــــــــــــٛ اضـــــــــــي الطالـــــب ً

 وكبـــــــــــــــٕه أمحد عبد احلافظ حطني وهٜ  .1
 وكبـــــــــــــــٕه أمحد عٕض عبد العمٗي حمىد  .2
 وكبـــــــــــــــٕه أمحد حمىد عبد الػاىل حمىد  .3
 وكبـــــــــــــــٕه أزٔٝ ٖٕضف خطسٝ حمىٕد  .4
 وكبـــــــــــــــٕه أشِاز حمىد عبد الٍبٜ أمحد  .5

 وكبـــــــــــــــٕه إغساقٛ عبد اهلل عباع حمىد  .6
 وكبـــــــــــــــٕه آواه حمىد عمٜ شٌاتٜ  .7
 وكبـــــــــــــــٕه أواٌٜ حٍظن أبٕ شٖد وفتاح  .8
 وكبـــــــــــــــٕه أورٚ ِازُٔ حطني عٕض  .9

 وكبـــــــــــــــٕه إمياُ عبد اهلل صاحل أوني  .10
 وكبـــــــــــــــٕه حطاً حمىٕد عمٜ حمىد  .11
 وكبـــــــــــــــٕه خالد فتخٜ أمحد حطَ  .12
 وكبـــــــــــــــٕه خالد حمىد خالد عبد السحٗي  .13

 وكبـــــــــــــــٕه زاٌدا خالد أمحد صاحل  .14

 وكبـــــــــــــــٕه زغا حمىد حمىٕد عٗد حجاشٝ  .15
 وكبـــــــــــــــٕه أمحد عمٜ دِاُ اٞزغد  .16
 وكبـــــــــــــــٕه َ ضٗد عطٗتٕ حطنيٖدبشَٖ العا  .17
 وكبـــــــــــــــٕه ضازٚ عبد السحٗي إمساعٗن عبد احلىٗد  .18
 وكبـــــــــــــــٕه ضمٕٝ صالح الدَٖ ٌٕز الدَٖ  .19
 وكبـــــــــــــــٕه غٗىاٞ أمحد حمىد الطٗد  .20
 وكبـــــــــــــــٕه الػٗىاٞ بدز إبساِٗي خطرٝ  .21
 وكبـــــــــــــــٕه ضٗاٞ الدَٖ غعباُ صابس حمىد  .22
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 احلالــــــــــــــٛ اضـــــــــــي الطالـــــب ً

 وكبـــــــــــــــٕه عاده نىاه حمىد إمساعٗن  .23
 وكبـــــــــــــــٕه عاطف حيٜٗ عبد العصٖص أمحد أبٕ العُٕٗ  .24
 وكبـــــــــــــــٕه عبد اهلل حمىٕد عبد اهلل حمىٕد  .25

 وكبـــــــــــــــٕه عصٚ غعباُ إبساِٗي خمٗن  .26
 وكبـــــــــــــــٕه عمٜ أمحد عمٜ اوباب٘  .27
 وكبـــــــــــــــٕه عىس جعفس واِس إمساعٗن  .28
 وكبـــــــــــــــٕه وازثا فاٖص بكطس طإٌٗع  .29
 وكبـــــــــــــــٕه حمىد ضعد شغمٕه عمٜ وصطفٜ  .30
 وكبـــــــــــــــٕه حمىد صالح الدَٖ حطني ضمٗىاُ  .31
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 وكبـــــــــــــــٕه احلصافٜ عبد الِٕابٌٕز اهلدٝ   .103
 وكبـــــــــــــــٕه حطني ِاجس بّاٞ الدَٖ حمفٕظ  .104
 وكبـــــــــــــــٕه أمحد ِٕٖدا حطَ عبد الساضٜ  .105

 وكبـــــــــــــــٕه ٔالٞ أمحد إبساِٗي خمٗن  .106
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 اجطترلطالب دزجٛ املٌتٗجٛ املكابالت الػدصٗٛ 
 2020/2021 )التازٖذ(

 ومخٕظـــٛ:
 الػاٟبني )غر املكبٕلني(الطالب ِرٓ الٍتٗجٛ ٌّاٟٗٛ ٔ

 ٖٔعترب غر وكٗد هلرا العاًمت اضتبعاد ومفاتّي  

 احلالــــــــــــــٛ اضـــــــــــي الطالـــــب ً

 وكبـــــــــــــــٕه أمحد أوني ضٍد حمىد  .1
 وكبـــــــــــــــٕه أمحد ثسٔت عٗد ضعٗد  .2
 وكبـــــــــــــــٕه وصطف٘ نىاه حمىدإهلاً   .3
 وكبـــــــــــــــٕه امياُ حمىٕد حمىد عمٜ  .4
 وكبـــــــــــــــٕه جّٗاُ صابس غانس عمٜ  .5

 وكبـــــــــــــــٕه شٍٖب أمحد حمىد ٌٖٕظ  .6

 وكبـــــــــــــــٕه غٗىاٞ حطين عبدٓ حمىد  .7

 وكبـــــــــــــــٕه غٗىاٞ فؤاد عبدٓ ٌصس  .8

 وكبـــــــــــــــٕه طازم واِس دٌدأٙ أمحد  .9
 وكبـــــــــــــــٕه عصٚ وعتىد وٍصٕز أمحد  .10
 وكبـــــــــــــــٕه حمىد زوطاُ غعباُ  .11
 وكبـــــــــــــــٕه حمىد صالح عبد العظٗي  حمىٕد   .12
 وكبـــــــــــــــٕه حمىد عبد العاه عبد اجملٗد   .13
 وكبـــــــــــــــٕه حمىد عبد اهلل مجاه ضمٗىاُ  .14
 وكبـــــــــــــــٕه حمىد عبد الٍيب حمىٕد أمحد  .15

 وكبـــــــــــــــٕه حمىٕد ٖٕضف حمىد عم٘   .16

 وكبـــــــــــــــٕه زضالُ حمىد أمحد حمىد  .17

 وكبـــــــــــــــٕه أمحد حمىد زوطاُ غعباُ  .18

 أٔضاعْوٕافكٛ جممظ اجلاوعٛ بتٕفٗل  زبٗع عسبٜ حمىد حمىٕد  .19
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 اجطترلطالب دزجٛ املٌتٗجٛ املكابالت الػدصٗٛ 
 2020/2021 ٌجسٔبٕلٕجٗا(األ)

 ومخٕظـــٛ:
 الػاٟبني )غر املكبٕلني(الطالب ِرٓ الٍتٗجٛ ٌّاٟٗٛ ٔ

 ٖٔعترب غر وكٗد هلرا العاًمت اضتبعاد ومفاتّي  

 احلالــــــــــــــٛ اضـــــــــــي الطالـــــب ً

 وكبـــــــــــــــٕه أمحد الٍٕب٘ أمحد  حمىٕد   .1
 وكبـــــــــــــــٕه أمحد غاذل٘ حاود حمىد  .2

 وكبـــــــــــــــٕه إخالص حمىد عمٜ حمىد  .3

 وكبـــــــــــــــٕه أمساٞ ضعد أمحد عبد احلىٗد  .4

 وكبـــــــــــــــٕه آالٞ أبٕ الٕفاٞ عبد احلىٗد السأٝ  .5

 وكبـــــــــــــــٕه آٖات صالح الدَٖ حطني ضمٗىاُ  .6

 وكبـــــــــــــــٕه باله حمىد غختٕ عمٕٗ  .7

 وكبـــــــــــــــٕه جاوع حطني غسٖف حمىد  .8
 وكبـــــــــــــــٕه مجاه الدَٖ صٗاً عٕض اهلل   .9

 وكبـــــــــــــــٕه حطَ حمىد عبد اجملٗد حطَ   .10

 وكبـــــــــــــــٕه دٍٖا وتٕل٘ اواً ضمىاُ  .11

 وكبـــــــــــــــٕه شٍٖب ضعدٙ عبد املٕجٕد دغاز  .12

 وكبـــــــــــــــٕه ضخس عٍرت حمىد إبساِٗي   .13

 وكبـــــــــــــــٕه ضعاد أمحد حمىد طْ   .14

 وكبـــــــــــــــٕه مسس طْ وصطف٘ أمحد  .15

 وكبـــــــــــــــٕه غٗىاٞ عبد احلىٗد عبد الطىٗع   .16

 وكبـــــــــــــــٕه طازم حمىد عبد املٍعي وصطفٜ  .17

 وكبـــــــــــــــٕه عاٟػٛ محدٝ ضٗد جاله  .18

 وكبـــــــــــــــٕه عبد احلهٗي عاوس عبد احلىٗد ٔجدٝ  .19

 وكبـــــــــــــــٕه عمٗاٞ حمىٕد ضٗد عبد اهلل   .20

 وكبـــــــــــــــٕه نىاه الدَٖ حمىٕد إدزٖظ أمحد  .21

 وكبـــــــــــــــٕه لطٗفٛ أمحد جاد السب وٕضٜ  .22
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 احلالــــــــــــــٛ اضـــــــــــي الطالـــــب ً

 وكبـــــــــــــــٕه واز ٙ حٍني زاغد حٍني   .23

 وكبـــــــــــــــٕه حمىد أمحد حطاٌ٘ عمٜ  .24

 وكبـــــــــــــــٕه حمىد جابس عبد املعط٘  .25

 وكبـــــــــــــــٕه حمىد جاد عبد الطالً حمىد  .26

 وكبـــــــــــــــٕه حمىد عبد احلىٗد وٕض٘ حمىد  .27

 وكبـــــــــــــــٕه حمىد حمىٕد ضٗد عبد اهلل  .28

 وكبـــــــــــــــٕه وسٔٚ عبد الٕدٔد ٖطَ إمساعٗن  .29

 وكبـــــــــــــــٕه وٍاه حي٘ عبد الٍٕز   .30

 وكبـــــــــــــــٕه وٍٜ خمف وػسبٜ أمحد  .31
 وكبـــــــــــــــٕه وين حمىد عبد السحٗي   .32

 وكبـــــــــــــــٕه ٌطسَٖ حمىٕد عبدٓ حفٍٜ  .33

 وكبـــــــــــــــٕه ٌعىٛ عبد اهلل عبد العصٖص  .34
 غاٟــــــــــــــــب ٌعىٛ عبد اهلل عبد العصٖص حمىٕد  .35

 وكبـــــــــــــــٕه ِاجس ضٗد أوني حمىد   .36
 غاٟــــــــــــــــب ِاٌ٘ حمىد حطَ عبد الٍيب  .37
 وكبـــــــــــــــٕه ِػاً ضعد الدَٖ أمحد حمىٕد  .38
 وكبـــــــــــــــٕه إدزٖظ ٍِاٞ إدزٖظ عبد الكادز  .39
 وكبـــــــــــــــٕه ٍِاٞ حمىٕد فٕشٙ حمىٕد  .40
 وكبـــــــــــــــٕه ٔفاٞ عم٘ أمحد  عبد المطٗف   .41
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 دزجٛ الدنتٕزآلطالب ٌتٗجٛ املكابالت الػدصٗٛ 
 2020/2021 (ٌجسٔبٕلٕجٗا)األ

 ومخٕظـــٛ:
 الػاٟبني )غر املكبٕلني(الطالب ِرٓ الٍتٗجٛ ٌّاٟٗٛ ٔ

 ٖٔعترب غر وكٗد هلرا العاًمت اضتبعاد ومفاتّي  

 احلالــــــــــــــٛ اضـــــــــــي الطالـــــب ً

 وكبـــــــــــــــٕه محادٚ زجب وطمي عجىاُ  .1
 وكبـــــــــــــــٕه محداُ طاِس حمىد محٗدٓ   .2
 وكبـــــــــــــــٕه ٍِاٞ  عازف  أمحد حمىد   .3
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 دزجٛ الدنتٕزآلطالب ٌتٗجٛ املكابالت الػدصٗٛ 
 2020/2021 )التازٖذ(

 ومخٕظـــٛ:
 الػاٟبني )غر املكبٕلني(الطالب ِرٓ الٍتٗجٛ ٌّاٟٗٛ ٔ

 ٖٔعترب غر وكٗد هلرا العاًمت اضتبعاد ومفاتّي  

 احلالــــــــــــــٛ اضـــــــــــي الطالـــــب ً

 وكبـــــــــــــــٕه أورٚ حمىد املٍتصس ضمطاُ   .1
 وكبـــــــــــــــٕه زحاب ضعٗد حمىد عباع  .2
 وكبـــــــــــــــٕه عاده عبد الطىٗع أمحد نٗالٌٜ  .3
 وكبـــــــــــــــٕه عىسٔ حطني حمىد عم٘  .4
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 دزجٛ الدنتٕزآلطالب ٌتٗجٛ املكابالت الػدصٗٛ 
 2020/2021 )الطٗاضٛ(

 ومخٕظـــٛ:
 املكبٕلني(الػاٟبني )غر الطالب ِرٓ الٍتٗجٛ ٌّاٟٗٛ ٔ

 ٖٔعترب غر وكٗد هلرا العاًمت اضتبعاد ومفاتّي  

 احلالــــــــــــــٛ اضـــــــــــي الطالـــــب ً

 وكبـــــــــــــــٕه إبساِٗي زضا عبد السمحَ عبد الػفٕز  .1
 وكبـــــــــــــــٕه أمحد مجاه أضعد حطني  .2
 وكبـــــــــــــــٕه أمحد ضسحاُ عبد الصبٕز عبد الهسٖي  .3
 وكبـــــــــــــــٕه أمحد عاده حمىد تٕفٗل   .4
 وكبـــــــــــــــٕه أمحد عبد الساض٘ الطاِس ضمٗي  .5

 وكبـــــــــــــــٕه أمحد جمدٙ الطٗد نسٖي  .6
 وكبـــــــــــــــٕه أمحد وصطفٜ عبد احلىٗد حمىد  .7
 وكبـــــــــــــــٕه أورٚ فٕشٙ أبٕ الٕفا حمىد  .8
 وكبـــــــــــــــٕه أوني الطٗد عبد احلافظ العجى٘  .9

 وكبـــــــــــــــٕه حجاشٙ حمىد نىاه عبد العاه  .10
 وكبـــــــــــــــٕه حطاً فتخ٘ حمىد إبساِٗي   .11
 وكبـــــــــــــــٕه حطَ ضسحاُ عبد الصبٕز عبد الهسٖي  .12
 وكبـــــــــــــــٕه محدٙ حمىد عبد السؤٔف إمساعٗن  .13
 وكبـــــــــــــــٕه ضساج الدَٖ طمعت حمىد   .14
 وكبـــــــــــــــٕه غانس أمحد غانس حمىٕد   .15

 وكبـــــــــــــــٕه غٗىاٞ غٕق٘ شِسٙ شاٖد  .16
 وكبـــــــــــــــٕه عبد العاه أمحد عبد المطٗف حمىد  .17
 وكبـــــــــــــــٕه عبد العصٖص حمىٕدعبد احلىٗد حمىد  .18
 وكبـــــــــــــــٕه عالٞ حمىد حطني عٗد   .19
 وكبـــــــــــــــٕه عمي الدَٖ ضٗد إبساِٗي عبد العاه  .20
 وكبـــــــــــــــٕه حمىد أمحد عبادٙ غخات  .21
 وكبـــــــــــــــٕه حمىد أمحد حمىد أمحد غعساٌٜ  .22
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 احلالــــــــــــــٛ اضـــــــــــي الطالـــــب ً

 وكبـــــــــــــــٕه حمىد الطٗد حمىد عبد ا لعاه   .23
 غاٟــــــــــــــــب حمىد حطني حمىد حطني   .24
 غاٟــــــــــــــــب حمىد خمٗفٛ ِاغي عبد السمحَ  .25

 وكبـــــــــــــــٕه حمىد زافت فّى٘ حطني  .26
 غاٟــــــــــــــــب حمىد زوطاُ ضٗد  محاد  .27
 وكبـــــــــــــــٕه حمىد ضعد حمىد حمىد   .28
 وكبـــــــــــــــٕه اهلل عبد الصادم عبد الكادزحمىد عبد   .29
 وكبـــــــــــــــٕه حمىد عبد الٍاصس ضٗد وبازك  .30
 وكبـــــــــــــــٕه حمىد فساج عم٘ حمىد   .31
 وكبـــــــــــــــٕه وصطف٘ صالح عباع حمىد  .32
 وكبـــــــــــــــٕه وين حمىٕد أمحد عبد السمحَ  .33
 وكبـــــــــــــــٕه ٌدٙ عباع تٕفٗل حطَ  .34
 وكبـــــــــــــــٕه منرٙ حمىٕد ً صطف٘ ودٌ٘  .35

 وكبـــــــــــــــٕه ٌٖٕظ أمحد إبساِٗي أمحد   .36

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 جامعة أسوان
 والدراسات األفريقية ودول حوض النيلمعهد البحوث 

  إدارة الدراسات العليا والبحوث
  

 دزجٛ الدنتٕزآلطالب ٌتٗجٛ املكابالت الػدصٗٛ 
 2020/2021 (قتصاد)اال

 ومخٕظـــٛ:
 الػاٟبني )غر املكبٕلني(الطالب ِرٓ الٍتٗجٛ ٌّاٟٗٛ ٔ

 ٖٔعترب غر وكٗد هلرا العاًمت اضتبعاد ومفاتّي  

 احلالــــــــــــــٛ اضـــــــــــي الطالـــــب ً

 وكبـــــــــــــــٕه حطاً أمحد حطَ أبٕ زجٗمٛ  .1
 وكبـــــــــــــــٕه حطاً عبد املٍعي  عبد الكادز  .2
 وكبـــــــــــــــٕه دٍٖا حطَ إبساِٗي   .3
 وكبـــــــــــــــٕه أصٕل٘حمىد عبد احلىٗد   .4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 جامعة أسوان
 والدراسات األفريقية ودول حوض النيلمعهد البحوث 

  إدارة الدراسات العليا والبحوث
  

 ٌتٗجٛ املكابالت الػدصٗٛ لطالب دزجٛ الدنتٕزآ
 2020/2021)املٕازد الطبٗعٗٛ( 

 ومخٕظـــٛ:
 الػاٟبني )غر املكبٕلني(الطالب ِرٓ الٍتٗجٛ ٌّاٟٗٛ ٔ

 ٖٔعترب غر وكٗد هلرا العاًمت اضتبعاد ومفاتّي  

 احلالــــــــــــــٛ الطالـــــباضـــــــــــي  ً

 وكبـــــــــــــــٕه أبٕ العباع أمحد حمىد الصػر  .1
 وكبـــــــــــــــٕه أمحد ضعدٙ أمحد حمىد   .2
 وكبـــــــــــــــٕه ضازٚ ضٗد عبدٓ أمحد  .3
 وكبـــــــــــــــٕه عبد اهلل حمىد صاحل ضمٗىاُ  .4

 
 


