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مايو ن ج    2006خر

نظم   املعلوماتقسم

  سم  م  سم  م

رأفت/ اديھ .١ احمد/محمد ثروت/ نجالء  ٣٢ محمود  سيد/ محمد

معوض .٢ فرج ثابت يال  ٣٣ اسامھ غ مسعد دى ش  إير

محمد .٣ محمود ع احمد  ٣٤ مصطفى محمود محمود  محمد

احمد .٤ ز العز عبد فو يال  ٣٥ محمد غ رشيد مون  ر

ميد .٥ ا عبد هللا عبد جابر غا  ٣٦ حماده ى ز فارس شوي  ب

جرجس .٦ يونان سم لس محمود  ٣٧ ك محمد اسماعيل  بھ

احمد .٧ ز العز عبد محمد  ٣٨ غاده العليم عبد عزت  احمد

محمد .٨ حامد سليم خالد  ٣٩ ا احمد مللوم  مصطفى

أحمد .٩ محمد بكر م  ٤٠ محمود الق ا عبد عادل  احمد

احمد .١٠ محمد محمد اتھ  ٤١ مصطفى العاطى عبد قاصد  احمد

عطا .١١ سيد عطا صديق  ٤٢ محمد استاورو بولس  أم

خليل .١٢ ز عز يوسف النعيم  ٤٣ عاطف عبد عمرمحمد  ند

إسماعيل .١٣ محمد محمود عاحمد  ٤٤ يثم ن حسان  امل

ز .١٤ عز فؤاد ف ظر ن احمد  ٤٥ كرست حسن فت  محمد

فايز .١٥ صفوت فايز ى  ٤٦ ساندي زفرجا العز عبد محمد  عمرو

طانيوس .١٦ ز لو م كستور   ٤٧ مجدى عد جميل  جورج

الرحمن .١٧ عبد املجيد عبد عاطف محمد  ٤٨ عمرو جمال عادل  أسماء

السالم .١٨ عبد أحمد أسامھ ناشد  ٤٩ إيمان جور ن شر مون  ر

مص .١٩ فاوى بكر ابو الدين  ٥٠ نجالء عز الرحيم عبد  اسماء

مام .٢٠ محمد يم ابرا هللا الطيب  ٥١ عبد محسب محمد  مؤمن

رزق .٢١ زا سعيد صا  ٥٢ سامح و نصيف صفوت  مينا

سالمھ .٢٢ يم ابرا مجدى الغ  ٥٣ ميخائيل عبد فت ليم ا عبد  اسماء

عبد .٢٣ محمد احمداد ادى محمد  ٥٤ ال النعيم عبد أحمد  محمود

العال .٢٤ عبد سليم ا زكر فرغ  ٥٥ يح الرحيم عبد عمر  محمد

احمد .٢٥ محمد ع حكيم  ٥٦ دى ع ود يل ن  اسامھ

س .٢٦ جر صموئيل رأفت اب  ٥٧ خليل الو عبد محمد كمال  الشيماء

الرحمن .٢٧ عبد أحمد عاطف الرحيم  ٥٨ أحمد عبد ي حر  مصطفى



 

 

 جامعة أسيوط
 كلية الحاسبات والمعلومات

 وحدة متابعة الخريحين                                      

 

 

 
 

 2  ٢٠٠٦دفعة 
 

عطيھ .٢٨ احمد رجب محمد  ٥٩ احمد يم ابرا السميع  عبد

ميد .٢٩ ا عبد مصطفى الدين الغ  ٦٠ حسام عبد محمد عادل  محمد

زارع .٣٠ محمد زارع ع  ٦١ احمد القوى عبد ع   احمد

خليل .٣١ محمد محمود محمد  ٦٢ يح نجدي محمد ن  حس

  

 

  سم  م  سم  م

احمد  ٦٣ السالم عبد العظيم عبد عارف  90 مروة ز العز عبد سيد  كمال

يم  ٦٤ ابرا احمد ميد ا عبد عوض  91 محمد عطيھ عدس  عطيھ

محمد  ٦٥ ن حس محمد الدين املجيد  ٩٢ عالء عبد ع حسن  دعاء

يم  ٦٦ ابرا برى يل ن لس  ٩٣ رامى ك سعد يل ن  ديفيد

محمد  ٦٧ الفتاح عبد ع البد عبد ف سيحھ  ٩٤ شر اتھ حل  رامى

يممى  ٦٨ ف رمصطفى هللا  ٩٥ طا عطا صادق عاطف  دينا

اللطيف  ٦٩ عبد اللطيف عبد توفيق  ٩٦ اسالم ف محمود  فزنا

ن  ٧٠ حسان صالح ق/ محمد ا يل/ بھ  ٩٧ /جاد ن عمر/ محمد ى  ص

جرجس  ٧١ يم ابرا عفيفي يم السيد  ٩٨ ابرا الفتاح عبد أحمد  صابر

ازى   ٧٢ محمد محمد محمود  ٩٩ أحمد ميد ا عبد محمد  اء

د  ٧٣ جا يم ابرا صالح محمد  ١٠٠ أحمد حسن كمال  احمد

عبد  ٧٤ ميخائيل بولس ل جمال/ عمرو  ١٠١ ماي رستم/ محمد  محمد

سعيد  ٧٥ سليمان عبيد تادرس  ١٠٢ فوك س أن ش  دميانھ

مو  ٧٦ العال عبد عتمان محمد  ١٠٣ سماح س يو محمود  خليفة

محمد  ٧٧ حسن محمد سن ن  ١٠٤ ا يال اتر  هللا رزق هللا عبد غ

ع  ٧٨ م الكر عبد محمد ن  أحمد عيد اشم وائل  ١٠٥ شر

ل  ٧٩   هللا عبد محمد  هللا عبد البا عبد كمال البا عبد  ١٠٦ علياء

حنا  ٨٠ خليل مفتاح ق  املتج عبد محمد فوزى أمنيھ  ١٠٧ ا

فيظ  ٨١ ا عبد محمدحنان يم  / رماح محروس/  محمد فاروق مي  ١٠٨ ابرا

ن  ٨٢ حسان ع عيد  برسوم شفيق فوزى   ١٠٩ محمد

عصام/ اسماء  ٨٣ ق صا  ١١٠ اسماعيل/ محمد يال ا  السيد غ

شوي  84 مجدي/ ب د/ فايز مد ابو سمھ  ١١١ داؤ  عثمان سيد ا

هللا  85 عبد صد عثمان اب  ١١٢ صد  مصطفى نصر عادل ر
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حسن  86 فيظ ا عبد محمد مھ  ١١٣ احمد   غلموس طھ محمد كر

احمد  87 يم ابرا محمود د ف يثم  ١١٤ نا   الغ عبد اسماعيل شر

ه  88 عم محسن سالمھ سميح ه  ١١٥ سمھ   رشوان توفيق عبده أم

أحمد  89 أحمد/ شيماء   املعطى عبد أحمد مصطفىأمل  ١١٦ سليم/ محمد
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اسبقسم ا   علوم

  سم  م  سم  م

 عماد الدین أحمد عابدین محمد  ١١ مصطفى ابو بكر عبد المجید سالم .١

 حازم مصطفى احمد عبد العال  ١٢ إسراء فاروق ابو المجد محمد .٢

 /عبده الحاج/اسماء حسن على  ١٣ / محمد الصغیر/مكاوى محمد .٣

 والء حماده محمد ابراھیم  ١٤ وفاء مصطفى محمد حسین .٤

 محمد عادل عمر حماده  ١٥ محمود جمعھ محمد جمعھ .٥

 قاصد بسالى/ سعد هللا / سمیر  ١٦ على فھمى/احمد شوقى/أسامھ .٦

 احمد عبد الراضى عبد الدایم عزوز  ١٧ سوزى عزمى اسحق تادرس .٧

 اسماء ابراھیم عبد العزیز عطا  ١٨ محمود یسن الطاھر حسان .٨

 ھیثم ربیع احمد یوسف   ١٩ مینا شكري عبد المالك روفائیل .٩

 جندي سادة كميل بي  ٢٠ حنان محمود علي محمود .١٠
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