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ن ج   2014خر

املعلوماتقسم   نظم

  سم  م  سم  م

النجار  ١ ع طھ احمد ناشد  ٢٦ خالد س الفو رافت نا  مارت

عثمان  ٢ سيد احمد مسعد  ٢٧ حنان اديب يھ ن  مينا

محمود  ٣ ادى ال عبد الدين كمال عبدالرازق   ٢٨ طھ رشدي سعيد   محمود

س  ٤ فيل فايز شكرى ى شفيق  ٢٩  ش ا زكر مجدي انا   مر

ساملان  ٥ عقل ساملان بطرس  ٣٠  محمد صادق صفوت  اندرو

جور  ٦ س لو جرجس يم  ٣١ ان ابرا شاكر رشاد  آالء

محمد  ٧ احمد محمد سطا  ٣٢ شعبان شفيق اخنوخ  اندرو

لوقا  ٨ سعيد امل الس  ٣٣ ميالد س مو ست ار  باسم

العال  ٩ عبد محمد الشا عبد احمد  ٣٤ مع مصطفى الدين نصر  اجر

واقيم  ١٠ ه ج اوحنا محمد  ٣٥ م احمد الدين م  احمد

السيد  ١١ الوفا ابو مام الشا  ٣٦ فاطمھ عبد س يل ن  محمد

عمر  ١٢ محمد املؤمن عبد ن عبد  ٣٧ حس جاد ه عبد  همؤمن

ى   ١٣ م حس مجدى ن بولس  ٣٨ كرست رمزى بولس  ساره

ر  ١٤ ما محمد الرازق عبد مصطفى  ٣٩ احمد احمد عبده   ساره

محمد  ١٥ الغ عبد سيد صليب  ٤٠ ند رمزى سم  ا

بخيت  ١٦ محمد بخيت خليل  ٤١ شيماء حليم لطفى  حليم

املجيد  ١٧ عبد شندين خلف خلف  ٤٢ مروه محمد محمد  حاتم

مر  ١٨ الدين كمال عسران الدين س  ٤٣ كمال جر جندى رفعت  رفيق

جيد  ١٩ ميخائيل مكرم حسن  ٤٤ ابانوب القادر عبد ع  محمد

محمد  ٢٠ محمد سليمان ابادير  ٤٥ دعاء سعد شأت ل  ماي

جرجس  ٢١ بطرس عيم رشيد  ٤٦ امجد وديد مجدى لس  ك

توفيق  ٢٢ تاوضروس توفيق لس  ٤٧ مينا فرجك ع بد  محسن

جيد  ٢٣ راد ا ابو فت ف فلتاؤوس  ٤٨ جوز يب و عاطف ى  ا

مقار  ٢٤ جابر مقبل نا خليل  ٤٩ م صالح ليم عبدا   محمد



 

 

 جامعة أسيوط
 كلية الحاسبات والمعلومات

 وحدة متابعة الخريحين                                      

 

 

 
 

٢٠١٤ دفعھ   2 
 

سيد  ٢٥ مصطفى ز العز عبد خلھ  ٥٠ طارق ميالد ممدوح و   مار

  

  

  

  

  

اسبقسم ا   علوم

  سم  م  سم  م

الرحمن  ١ عبد ر الظا عبد محمد عزوز  ١٤ خديجھ ع محمد  سعاد

حسن  ٢ صا جمال محمود  ١٥  خلود ع محمود  ع

احمد  ٣ فت محمود السند  ١٦ عصام عبد الباسط عبد ممدوح  سل

محمود  ٤ احمد شو دا ن  ١٧ رو جا فكرى م ز  آيھ

خليل  ٥ محمد لطفى محمد فھ املجيد  ١٨ شر عبد ليل ا عبد ع  رندا

احمد  ٦ الرحمن احمدعبد السالم  ١٩ عوض عبد رمضان جمال  محمد

بقطر  ٧ لطفى ادوار املو  ٢٠ ابانوب جاد ن أم املو جاد  فاطمة

محمود  ٨ مصطفى مؤمن م العال  ٢١ ر عبد ف محمد  احمد

محمود  ٩ فراج احمد خليل  ٢٢ محمد احمد ليم ا عبد  شام

الرحيم  ١٠ عبد محمود سعد أحمد  ٢٣ محسن محمود   فراجأحمد
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املعلوماتقسم   تكنولوجيا

  سم  م  سم  م

ن  ١ حسان محروس عليوه عمار    ٩ عمرو توفيق محمد  حسن

حسن  ٢ احمد محمد احمد  ١٠  صباح الرؤف عبد الرؤف عبد  أسامھ

طانيوس  ٣ ى ز ر ما نا محمود  ١١ يوست احمد الغ عبد  محمد

السيد  ٤ جاد يوسف سرى فرغ  ١٢ ساره الدين جمال احمد  اجر

اي  ٥ ائيل ج شأت م ع  ١٣  مر محمد سرى ن  نرم

واصف  ٦ حنا حنا انا فرج  ١٤ مار حنا املسيح عبد ق  ا

حسن  ٧ محمد الرحيم عبد فرغ  ١٥ محمد كمال خلف  كمال

ادم  ٨ محمد رجب  فاطمھ

  

  

 


