
 

 

 جامعة أسيوط
 كلية الحاسبات والمعلومات

 وحدة متابعة الخريحين                                      

 

 

 
 

 1   ٢٠٠٩دفعھ 
 

ن ج    ٢٠٠٩خر

املعلوماتقسم   نظم

  سم  م  سم  م

 ماریا رشاد ارمیا  27 ابتھال سعید احمد ابراھیم  1

 محمد الطاھر یحیى حسین  28 أحمد جمال محمد كمال الدین  2

 هللا عبد الرحمن محمد جمال عبد  29 اسراء احمد محمد محمد  3

 محمد حسن إبراھیم حسن  30 اسماء محمود عبد الفتاح  4

 محمد صبري صبرة عبد الفتاح  31 انجى حشمت فخرى  5

 محمد صالح احمد على  32 ایھاب عادل مھنى  6

 محمد مصطفى حجازي محمد  33 بیشوي ناجى فخري عطا   7

 محمد ھمام حلمى  34 جوزفین بولس یوسف  8

 محمود عبد اللطیف محمد عید  35 عباس محمد حامدحسام احمد   9

 محمود محمد محمود  36 حسام یحیى طھ أحمد  10

 محمود ناصر محمود محمد  37 حكمت عماد الدین محمد محمد  11

 مریم نعیم بقطر دوس  38 حمدي بدري عبد الشافي على  12

 مصطفى محمود احمد توفیق  39 خالد احمد الدردیر احمد  13

 نجالء عبد الھادي سلیم دردیر  40 مظھر افرایم بسطوروسروجیتا   14

 نرمین شحاتة ملك  41 زكریا أحمد حسن عبد الموجود  15

 ھاجر صالح محمد احمد  42 زكي ربیع زكي دسوقي  16

 ھالة محمود مرعي یحیا  43 سارة سلیمان موسى سلیمان  17

 ھبة هللا عباس فوزي بھلول  44 سماح أنور علي محمد  18

 ھناء تامر عبد المالك مسعود  45 شادى نسیم فھمي قادس  19

 وفاء عبد العال مصطفى محمد  46 صفاء احمد عبد الوھاب  20

 ابتسام كمال سید عطا   47 طھ سید احمد  21

 جوزیف نصرى دقدق  48 الطیب حشمت سعد الدین مصطفى  22

 العالسلوى مراد أحمد عبد   49 عبد هللا احمد عبد الحفیظ نصار  23

 سمیة عبد هللا محمد على  50 كریم صفوت عدلي جرجس  24

 عبد الرحمن محمود أحمد  51 ماجدة كرمي خلة بطرس  25

 كاترین صالح عبد المالك  52 مارى جرجس فھیم منقریوس  26

 نھاد كمیل فھمي بباوي  56 كیرلس ماھر راسم محارب  53
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 2   ٢٠٠٩دفعھ 
 

 رفاعى عبد الرحیمھبة عبد الرحیم   57 محمود محمد جابر غیضان  54

    مصطفى حسن السید محمد   55
  

  

ن ج    ٢٠٠٩خر

اسبقسم ا   علوم

  

  سم  م  سم  م

 محمد فرغلي عبد لمقصود حسان  11 أحمد عبد الباري محمد محمد .١

 محمد محمد عبد اللطیف  12 اسالم محمود حسین عبد المجید .٢

 مروان ثروت سید  13 ایة شاذلى احمد سلیمان .٣

 مھا رأفت سید محمد  14 عبد الحلیم شحاتھ محمدحسن  .٤

 نور شرقاوى ثابت شرقاوى  15 رشا ابراھیم سامي زخاري .٥

 یحیى ابو العال احمد فراج  16 سحر سلیمان محمد موسى .٦

 عبیر عبد الحمید محمود   17 سمیة محمد طھ عثمان .٧

 لطفي ربیع أحمد عثمان  ١٨ عبد الرحمن كامل صدیق  .٨

 نجوي شاذلي عبد الرحیم محمد  ١٩ سیف طھ عالء جمال برعي .٩

 فادي نشأت منھري جورجى .١٠

  

  

  

  

  

املعلوماتقسم   تكنولوجيا
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 3   ٢٠٠٩دفعھ 
 

  سم  م  سم  م

 شیماء محمد عباس حبشى  ١٦ اسماء علي علي الربیعي .١

 شیماء محمود محمد سلیم  ١٧ امجد جمال خلف متري .٢

 عال عطا احمد عبد الرحیم  ١٨ أمجد رفعت طانیوس عواجة .٣

 فاطمة خلیل بحر خلیل  ١٩ أنجلو عصام صابر فرج .٤

 ماریانا منیر قالدة  ٢٠ ایمان محمد عباس مھران .٥

 محمد عبد الناصر عبد الاله سید  ٢١ بیتر صدقي أنور دانیال .٦

 محمود ناصر محمد عفیفي  ٢٢ ثناء عبد السالم نصر الطاھر .٧

 نبیل منصور نعیم بشاي  ٢٣ جورج نسیم نجیب یواقیم .٨

 نرمین ابراھیم خلیل جاد  ٢٤ جید أرسالیوس میخائیلحشمت  .٩

 ھبة عبد الباسط نصاري  ٢٥ رامي فرج مھني غالي .١٠

 بیشوي جمال ثروت لبیب  ٢٦ رانیا ممدوح عزمي روكس .١١

 فاطمة محمد المھدى سید  ٢٧ روماني سمیرنخنوخ صالح .١٢

 مجدي منصور تادرس جرجس  ٢٨ زینب جاب هللا حسن أحمد .١٣

 محمود رمضان عبد الشافي على  ٢٩ ادوارد الیاسارة عاصم  .١٤

 مینا مكرم بخیت میخائیل ٣٠ سماح ممدوح عبد الحفیظ على .١٥

 


