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حوسبة المكتبات ومجاالت استخدام الحاسب اآللًابانوب امٌر اٌوب ذكى مستجد ١١٠٩٥٤١

حوسبة المكتبات ومجاالت استخدام الحاسب اآللًاحمد رشدى دمحم ابوالمعاطى ربٌع مستجد ٢١٠٩٥٤٢

حوسبة المكتبات ومجاالت استخدام الحاسب اآللًاحمد عبد الكرٌم احمد عبد العال مستجد ٣١٠٩٥٤٣

حوسبة المكتبات ومجاالت استخدام الحاسب اآللًاحمد محسن دمحم صادق مستجد ٤١٠٩٥٤٤

حوسبة المكتبات ومجاالت استخدام الحاسب اآللًاسراء رزق رزق رزق حسن مستجد ٥١٠٩٥٤٥

أجٌال الوٌب وسمات كل جٌل وفوائده للمكتبات اسماء محسن ابراهٌم توكل سعود مستجد ٦١٠٩٥٤٦

أجٌال الوٌب وسمات كل جٌل وفوائده للمكتبات امنٌه ولٌد سالمه فهمى دمحم مستجد ٧١٠٩٥٤٧

أجٌال الوٌب وسمات كل جٌل وفوائده للمكتبات انهار على على عبد العال واصل مستجد ٨١٠٩٥٤٨

أجٌال الوٌب وسمات كل جٌل وفوائده للمكتبات اٌه احمد رزق عبد الرحمن ابو النجا مستجد ٩١٠٩٥٤٩

أجٌال الوٌب وسمات كل جٌل وفوائده للمكتبات اٌه حمدى الششتاوى دمحم مستجد ١٠١٠٩٥٥٠

أنواع الحاسبات، وأجٌال الوٌباٌه مصطفى دمحم عبد هللا عبد الفتاح مستجد ١١١٠٩٥٥١

أنواع الحاسبات، وأجٌال الوٌبتسنٌم فرج ابراهٌم عبد الهادى عبد الهادى مستجد ١٢١٠٩٥٥٢

أنواع الحاسبات، وأجٌال الوٌبحسن دمحم عبد الرحمن دمحم البرعى مستجد ١٣١٠٩٥٥٣

أنواع الحاسبات، وأجٌال الوٌبحنان مصطفى دمحم مصطفى لمٌحة مستجد ١٤١٠٩٥٥٤

أنواع الحاسبات، وأجٌال الوٌبخالد اشرف بهجت دمحم صالح مستجد ١٥١٠٩٥٥٥

الحاسبات العماللة، أجٌال الوٌبدالٌا عماد حمدان المتولى مستجد ١٦١٠٩٥٥٦

الحاسبات العماللة، أجٌال الوٌبراندا رضا ابراهٌم دمحم مستجد ١٧١٠٩٥٥٧

الحاسبات العماللة، أجٌال الوٌبرحمه احمد عباس دمحم المتولى مستجد ١٨١٠٩٥٥٨

الحاسبات العماللة، أجٌال الوٌبرنا احمد دمحم عبد الفتاح نور مستجد ١٩١٠٩٥٥٩

الحاسبات العماللة، أجٌال الوٌبرٌهام هانً السٌد العرٌان مستجد ٢٠١٠٩٥٦٠

 كشف توزيع االبحاث على الطالب

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعي  
الوثائق والمكتبات والمعلومات- انتظام - المتحان طالب الفرقة األولى 

 ٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة

كلية اآلداب
 شئون الطالب



اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

الحاسبات الشخصٌة ، وحوسبة المكتباتساره حسام احمد عبد الفتاح مستجد ٢١١٠٩٥٦١

الحاسبات الشخصٌة ، وحوسبة المكتباتساره خالد عبد هللا على السٌد مستجد ٢٢١٠٩٥٦٢

الحاسبات الشخصٌة ، وحوسبة المكتباتسلوى السٌد وهبه حبٌب هالل مستجد ٢٣١٠٩٥٦٣

الحاسبات الشخصٌة ، وحوسبة المكتباتعائشه السعٌد السٌد منصور شهاب مستجد ٢٤١٠٩٥٦٤

الحاسبات الشخصٌة ، وحوسبة المكتباتعلى اٌهاب على المتولى الحسٌنى مستجد ٢٥١٠٩٥٦٥

 ، شٌكات التواصل االجتماعٌةProcessoresالمعالجات على بٌومى عبدهللا عبٌد مستجد ٢٦١٠٩٥٦٦

 ، شٌكات التواصل االجتماعٌةProcessoresالمعالجات عمر حسٌن مسعود دمحم مسعود مستجد ٢٧١٠٩٥٦٧

 ، شٌكات التواصل االجتماعٌةProcessoresالمعالجات فوزٌه ٌوسف صادق ابراهٌم الفرخ مستجد ٢٨١٠٩٥٦٨

 ، شٌكات التواصل االجتماعٌةProcessoresالمعالجات كرٌم احمد مسعد احمد عبد الفتاح مستجد ٢٩١٠٩٥٦٩

 ، شٌكات التواصل االجتماعٌةProcessoresالمعالجات دمحم محمود دمحم دروٌش رجب مستجد ٣٠١٠٩٥٧٠

أنواع ذاكرات الحاسب اآللً ، وشبكات التواصل االجتماعٌة ألكادٌمٌةدمحم ٌاسر وفٌك دمحم ابراهٌم مستجد ٣١١٠٩٥٧١

أنواع ذاكرات الحاسب اآللً ، وشبكات التواصل االجتماعٌة ألكادٌمٌةمرام احمد دمحم دمحمستٌت مستجد ٣٢١٠٩٥٧٢

أنواع ذاكرات الحاسب اآللً ، وشبكات التواصل االجتماعٌة ألكادٌمٌةمرٌم دمحم دمحم الدمٌاطً مستجد ٣٣١٠٩٥٧٣

أنواع ذاكرات الحاسب اآللً ، وشبكات التواصل االجتماعٌة ألكادٌمٌةمنار اشرف فرج دبور مستجد ٣٤١٠٩٥٧٤

أنواع ذاكرات الحاسب اآللً ، وشبكات التواصل االجتماعٌة ألكادٌمٌةمها فٌصل عبد الحلٌم متولى مستجد ٣٥١٠٩٥٧٥

 ، وحوسبة المكتباتSystems Softwareبرمجٌات النظم مى جمعه عبد الرسول المتولى عمل مستجد ٣٦١٠٩٥٧٦

 ، وحوسبة المكتباتSystems Softwareبرمجٌات النظم مٌاده فتحى عبد العزٌز عبد العزٌز عبٌد مستجد ٣٧١٠٩٥٧٧

 ، وحوسبة المكتباتSystems Softwareبرمجٌات النظم نادر السٌد على عبدهللا حرمى مستجد ٣٨١٠٩٥٧٨

 ، وحوسبة المكتباتSystems Softwareبرمجٌات النظم ندا السٌد دمحم سلٌمان مستجد ٣٩١٠٩٥٧٩

 ، وحوسبة المكتباتSystems Softwareبرمجٌات النظم ندا ٌوسف السٌد ٌوسف عبود مستجد ٤٠١٠٩٥٨٠
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أنظمة تشغٌل الحاسبات المحمولة ، وأجٌال الوٌبندي دمحم عوض خمٌس مستجد ٤١١٠٩٥٨١

أنظمة تشغٌل الحاسبات المحمولة ، وأجٌال الوٌبنرمٌن ناصر علوان متولى على مستجد ٤٢١٠٩٥٨٢

أنظمة تشغٌل الحاسبات المحمولة ، وأجٌال الوٌبنوران الدمحمى سلٌمان الدمحمي مستجد ٤٣١٠٩٥٨٣

أنظمة تشغٌل الحاسبات المحمولة ، وأجٌال الوٌبنوران دمحم عبد العزٌز الهوارى مستجد ٤٤١٠٩٥٨٤

أنظمة تشغٌل الحاسبات المحمولة ، وأجٌال الوٌبهاجر احمد عبد التواب احمد المتولى مستجد ٤٥١٠٩٥٨٥

3، وٌب 2حوسبة المكتبات، وٌب هاجر جمال محمود ٌوسف عوٌضه مستجد ٤٦١٠٩٥٨٦

4، وٌب 2حوسبة المكتبات، وٌب هاجر حسن كمال السٌد رمضان مستجد ٤٧١٠٩٥٨٧

5، وٌب 2حوسبة المكتبات، وٌب هاجر عبد العزٌز عبد العزٌز اسماعٌل احمد مستجد ٤٨١٠٩٥٨٨

6، وٌب 2حوسبة المكتبات، وٌب هند دمحم عوض توفٌك السٌد مستجد ٤٩١٠٩٥٨٩

7، وٌب 2حوسبة المكتبات، وٌب ٌارا السٌد السٌد االدٌب مستجد ٥٠١٠٩٥٩٠

، وٌب المستمبل4حوسبة المكتبات ، وٌب ٌارا اٌمن السٌد االصٌل مستجد ٥١١٠٩٥٩١

، وٌب المستمبل4حوسبة المكتبات ، وٌب ٌاسمٌن حسن عبد الرازق عبد الرحٌم مستجد ٥٢١٠٩٥٩٢

، وٌب المستمبل4حوسبة المكتبات ، وٌب ٌاسمٌن دمحم عبدهللا محمود شعبان مستجد ٥٣١٠٩٥٩٣

، وٌب المستمبل4حوسبة المكتبات ، وٌب ٌاسمٌن محمود السٌد دمحم على سالم مستجد ٥٤١٠٩٥٩٤

، وٌب المستمبل4حوسبة المكتبات ، وٌب امجد مصطفى عبد المجٌد سالم مستجد ٥٥١٠٩٥٩٥

أنظمة تشغٌل الحاسبات المحمولة ، وحوسبة المكتباتعال عبد الهادى على عبد الهادى مستجد ٥٦١٠٩٥٩٦
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مجاالت استخدام الحاسب اآللً، وحوسبة المكتباتابراهٌم مصطفى عبد الجلٌل المناوي مستجد ١١٠٩٧٦١

مجاالت استخدام الحاسب اآللً، وحوسبة المكتباتاحمد ابو الفرح رمضان على زٌدان مستجد ٢١٠٩٧٦٢

مجاالت استخدام الحاسب اآللً، وحوسبة المكتباتاحمد اٌهاب دمحم زكرٌا السخاوى مستجد ٣١٠٩٧٦٣

مجاالت استخدام الحاسب اآللً، وحوسبة المكتباتاحمد ذكى جبره عبدربه مستجد ٤١٠٩٧٦٤

مجاالت استخدام الحاسب اآللً، وحوسبة المكتباتاحمد رامى دمحم نصر موسى مستجد ٥١٠٩٧٦٥

مزاٌا استخدام الحاسب اآللً، وحوسبة المكتباتاحمد زٌن العابدٌن السٌد حسن ابراهٌم مستجد ٦١٠٩٧٦٦

مزاٌا استخدام الحاسب اآللً، وحوسبة المكتباتاحمد زٌن منصور شطا مستجد ٧١٠٩٧٦٧

مزاٌا استخدام الحاسب اآللً، وحوسبة المكتباتاحمد سعد لمر الزمان دمحم اسماعٌل مستجد ٨١٠٩٧٦٨

مزاٌا استخدام الحاسب اآللً، وحوسبة المكتباتاحمد دمحم احمد صبحى سلطان مستجد ٩١٠٩٧٦٩

مزاٌا استخدام الحاسب اآللً، وحوسبة المكتباتاحمد دمحم احمد عبد الخالك المكرومً مستجد ١٠١٠٩٧٧٠

أنواع الحاسبات، وحوسبة المكتباتاحمد دمحم زكى الشربٌنى مستجد ١١١٠٩٧٧١

أنواع الحاسبات، وحوسبة المكتباتاحمد ناجى رشاد ابراهٌم مشالى مستجد ١٢١٠٩٧٧٢

أنواع الحاسبات، وحوسبة المكتباتادهم احمد عبد المنعم زكى مستجد ١٣١٠٩٧٧٣

أنواع الحاسبات، وحوسبة المكتباتاسامه دمحم مصطفى دمحم جاد شلبى مستجد ١٤١٠٩٧٧٤

أنواع الحاسبات، وحوسبة المكتباتاسراء ابراهٌم السباعى على البسٌونً مستجد ١٥١٠٩٧٧٥

الحاسبات العماللة، وحوسبة المكتباتاسراء ابراهٌم محمود ابو زٌد مستجد ١٦١٠٩٧٧٦

الحاسبات العماللة، وحوسبة المكتباتاسراء احمد احمد عبده مستجد ١٧١٠٩٧٧٧

الحاسبات العماللة، وحوسبة المكتباتاسراء السعٌد سعد حلمى ابو المجد مستجد ١٨١٠٩٧٧٨

الحاسبات العماللة، وحوسبة المكتباتاسراء العباسى توكل دمحم السٌد مستجد ١٩١٠٩٧٧٩

الحاسبات العماللة، وحوسبة المكتباتاسراء حمدنا هللا احمد ٌوسف شداد مستجد ٢٠١٠٩٧٨٠
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الحاسبات الشخصٌة ، وحوسبة المكتباتاسراء عبد المؤمن رجب رجب شهاوى مستجد ٢١١٠٩٧٨١

الحاسبات الشخصٌة ، وحوسبة المكتباتاسراء عوض حامد حجازى مستجد ٢٢١٠٩٧٨٢

الحاسبات الشخصٌة ، وحوسبة المكتباتاسراء محمود السٌد الطنطاوى النبوى مستجد ٢٣١٠٩٧٨٣

الحاسبات الشخصٌة ، وحوسبة المكتباتاسراء محمود دمحم على خضر مستجد ٢٤١٠٩٧٨٤

الحاسبات الشخصٌة ، وحوسبة المكتباتاسالم ابو زٌد العدل ابو زٌد كسبه مستجد ٢٥١٠٩٧٨٥

، وحوسبة المكتباتProcessoresالمعالجات اسالم دمحم الشبراوى ابراهٌم مصطفى مستجد ٢٦١٠٩٧٨٦

، وحوسبة المكتباتProcessoresالمعالجات اسالم هانى صالح دمحم البحمٌري مستجد ٢٧١٠٩٧٨٧

، وحوسبة المكتباتProcessoresالمعالجات اسماء احمد عبد الفتاح دمحم سلٌمان مستجد ٢٨١٠٩٧٨٨

، وحوسبة المكتباتProcessoresالمعالجات اسماء اسماعٌل صبرى عبد الحمٌد مستجد ٢٩١٠٩٧٨٩

، وحوسبة المكتباتProcessoresالمعالجات اسماء السٌد المتولى المتولى الشربٌنى مستجد ٣٠١٠٩٧٩٠

أنواع ذاكرات الحاسب ، وحوسبة المكتباتاسماء عادل السٌد البدوى احمد كٌوان مستجد ٣١١٠٩٧٩١

أنواع ذاكرات الحاسب ، وحوسبة المكتباتاسماء عبد الستار احمد البدوى عبد المجٌد مستجد ٣٢١٠٩٧٩٢

أنواع ذاكرات الحاسب ، وحوسبة المكتباتاسماء نجٌب حجى حجاج حسن زرع مستجد ٣٣١٠٩٧٩٣

أنواع ذاكرات الحاسب ، وحوسبة المكتباتاعتماد عبد الفتاح السٌد دمحم خضر مستجد ٣٤١٠٩٧٩٤

أنواع ذاكرات الحاسب ، وحوسبة المكتباتاالء السٌد ابراهٌم ذكى توفٌك مستجد ٣٥١٠٩٧٩٥

 ، وحوسبة المكتباتSystems Softwareبرمجٌات النظم االء حسانٌن صالح الدٌن جابر مستجد ٣٦١٠٩٧٩٦

 ، وحوسبة المكتباتSystems Softwareبرمجٌات النظم االء حماده السٌد طه الشربٌنى الشهاوى مستجد ٣٧١٠٩٧٩٧

 ، وحوسبة المكتباتSystems Softwareبرمجٌات النظم االء عادل حلمى السٌد عطٌه مستجد ٣٨١٠٩٧٩٨

 ، وحوسبة المكتباتSystems Softwareبرمجٌات النظم االء دمحم السٌد الموجى دمحم مستجد ٣٩١٠٩٧٩٩

 ، وحوسبة المكتباتSystems Softwareبرمجٌات النظم السٌد عطٌة السٌد عطٌة مستجد ٤٠١٠٩٨٠٠
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أنظمة تشغٌل الحاسبات المحمولة ، وحوسبة المكتباتالشٌماء ممدوح احمد توفٌك الهنداوي مستجد ٤١١٠٩٨٠١

أنظمة تشغٌل الحاسبات المحمولة ، وحوسبة المكتباتامال مجدى محمود عبد هللا ٌوسف مستجد ٤٢١٠٩٨٠٢

أنظمة تشغٌل الحاسبات المحمولة ، وحوسبة المكتباتامانى تامر عبد الحى فرج عبد الحً مستجد ٤٣١٠٩٨٠٣

أنظمة تشغٌل الحاسبات المحمولة ، وحوسبة المكتباتامل رزق شعبان حسٌن الرحل مستجد ٤٤١٠٩٨٠٤

أنظمة تشغٌل الحاسبات المحمولة ، وحوسبة المكتباتامنٌه اشرف ابراهٌم دمحم رومٌه مستجد ٤٥١٠٩٨٠٥

نظام األندروٌد ، وحوسبة المكتباتامنٌه الصاوى دمحم الصاوى حسانٌن مستجد ٤٦١٠٩٨٠٦

نظام األندروٌد ، وحوسبة المكتباتامنٌه تامر رزق دمحم ابوشوشه مستجد ٤٧١٠٩٨٠٧

نظام األندروٌد ، وحوسبة المكتباتامنٌه فهٌم البهى دمحم عبد المطلب مستجد ٤٨١٠٩٨٠٨

نظام األندروٌد ، وحوسبة المكتباتامنٌه دمحم الراعى ابو العطا المغل مستجد ٤٩١٠٩٨٠٩

نظام األندروٌد ، وحوسبة المكتباتامٌرة عبد الحمٌد الوصٌفى الملفاط مستجد ٥٠١٠٩٨١٠

 ، وحوسبة المكتباتApplication Programsبرامج التطبٌمات امٌره احمد حسن دمحم مستجد ٥١١٠٩٨١١

 ، وحوسبة المكتباتApplication Programsبرامج التطبٌمات امٌره اشرف احمد ابراهٌم طافور مستجد ٥٢١٠٩٨١٢

 ، وحوسبة المكتباتApplication Programsبرامج التطبٌمات امٌره رضا ابراهٌم دمحم سالم مستجد ٥٣١٠٩٨١٣

 ، وحوسبة المكتباتApplication Programsبرامج التطبٌمات امٌره عادل شولى رجب على مستجد ٥٤١٠٩٨١٤

 ، وحوسبة المكتباتApplication Programsبرامج التطبٌمات امٌره دمحم حسن دمحم حسٌن مستجد ٥٥١٠٩٨١٥

، وحوسبة المكتباتMultimedia Softwareبرامج الوسائط المتعددة امٌره دمحم عبد الفتاح دمحم علً مستجد ٥٦١٠٩٨١٦

، وحوسبة المكتباتMultimedia Softwareبرامج الوسائط المتعددة اٌات عشٌش دمحم عبدالهادى عشٌش مستجد ٥٧١٠٩٨١٧

، وحوسبة المكتباتMultimedia Softwareبرامج الوسائط المتعددة اٌمان االمام دمحم ابو حلبٌة مستجد ٥٨١٠٩٨١٨

، وحوسبة المكتباتMultimedia Softwareبرامج الوسائط المتعددة اٌمان الحسٌن عبد الفتاح عبد الجواد مستجد ٥٩١٠٩٨١٩

، وحوسبة المكتباتMultimedia Softwareبرامج الوسائط المتعددة اٌمان صالح احمد عبد الرازق احمد مستجد ٦٠١٠٩٨٢٠
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 ، وحوسبة المكتباتArtificial Intelligenceبرامج الذكاء االصطناعً اٌمان مادح دمحم طه الرٌس مستجد ٦١١٠٩٨٢١

 ، وحوسبة المكتباتArtificial Intelligenceبرامج الذكاء االصطناعً اٌمان دمحم وحٌد احمد ابراهٌم شوٌمة مستجد ٦٢١٠٩٨٢٢

 ، وحوسبة المكتباتArtificial Intelligenceبرامج الذكاء االصطناعً اٌمان وجدى ابراهٌم على وجدى مستجد ٦٣١٠٩٨٢٣

 ، وحوسبة المكتباتArtificial Intelligenceبرامج الذكاء االصطناعً اٌناس بشٌر فاروق عطٌة حمزة مستجد ٦٤١٠٩٨٢٤

 ، وحوسبة المكتباتArtificial Intelligenceبرامج الذكاء االصطناعً اٌناس عماد الدٌن عباس معاطى مستجد ٦٥١٠٩٨٢٥

 ، وأجٌال الوٌبArtificial Intelligenceبرامج الذكاء االصطناعً اٌه احمد دمحم عبد الفتاح تاج مستجد ٦٦١٠٩٨٢٦

 ، وأجٌال الوٌبArtificial Intelligenceبرامج الذكاء االصطناعً اٌه اكرم عنتر فرهود مستجد ٦٧١٠٩٨٢٧

 ، وأجٌال الوٌبArtificial Intelligenceبرامج الذكاء االصطناعً اٌه رأفت عبدالشافى شرف الدٌن مستجد ٦٨١٠٩٨٢٨

 ، وأجٌال الوٌبArtificial Intelligenceبرامج الذكاء االصطناعً اٌه ربٌع على الحسانٌن عبد العاطً مستجد ٦٩١٠٩٨٢٩

 ، وأجٌال الوٌبArtificial Intelligenceبرامج الذكاء االصطناعً اٌه عبد الحمٌد سٌد دمحمعلى مستجد ٧٠١٠٩٨٣٠

 وفوائدهما للمكتبات3، وٌب 2 ،  وٌب Artificial Intelligenceبرامج الذكاء االصطناعً اٌه على دمحم على مصطفى مستجد ٧١١٠٩٨٣١

 وفوائدهما للمكتبات3، وٌب 2 ،  وٌب Artificial Intelligenceبرامج الذكاء االصطناعً اٌه فتحى ابو المعاطى الطنطاوى كٌوان مستجد ٧٢١٠٩٨٣٢

 وفوائدهما للمكتبات3، وٌب 2 ،  وٌب Artificial Intelligenceبرامج الذكاء االصطناعً اٌه دمحم ابراهٌم احمد دمحم مستجد ٧٣١٠٩٨٣٣

 وفوائدهما للمكتبات3، وٌب 2 ،  وٌب Artificial Intelligenceبرامج الذكاء االصطناعً اٌه دمحم رضا السٌد موسى عباس مستجد ٧٤١٠٩٨٣٤

 وفوائدهما للمكتبات3، وٌب 2 ،  وٌب Artificial Intelligenceبرامج الذكاء االصطناعً اٌه دمحم على شاهٌن مستجد ٧٥١٠٩٨٣٥

، وٌب المستمبل  وفوائدهما للمكتبات4 ،  وٌب Artificial Intelligenceبرامج الذكاء االصطناعً اٌه هشام السٌد عباس متولى مستجد ٧٦١٠٩٨٣٦

، وٌب المستمبل  وفوائدهما للمكتبات4 ،  وٌب Artificial Intelligenceبرامج الذكاء االصطناعً اٌه هشام دمحم فخرى خالد مستجد ٧٧١٠٩٨٣٧

، وٌب المستمبل  وفوائدهما للمكتبات4 ،  وٌب Artificial Intelligenceبرامج الذكاء االصطناعً بثٌنه ابراهٌم دمحم دمحم الشرٌفة مستجد ٧٨١٠٩٨٣٨

، وٌب المستمبل  وفوائدهما للمكتبات4 ،  وٌب Artificial Intelligenceبرامج الذكاء االصطناعً بسمه شرٌف فوزى بسٌونى دومه مستجد ٧٩١٠٩٨٣٩

، وٌب المستمبل  وفوائدهما للمكتبات4 ،  وٌب Artificial Intelligenceبرامج الذكاء االصطناعً بشرى دمحم دمحم النبوى هجرس مستجد ٨٠١٠٩٨٤٠
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 وما بعدهما2، والمكتبً 2 ، والمكتبات Artificial Intelligenceبرامج الذكاء االصطناعً بالل عماد دمحم دمحم ابراهٌم مستجد ٨١١٠٩٨٤١

 وما بعدهما2، والمكتبً 2 ، والمكتبات Artificial Intelligenceبرامج الذكاء االصطناعً جهاد كمال الٌمانى الٌمانى الشحات مستجد ٨٢١٠٩٨٤٢

 وما بعدهما2، والمكتبً 2 ، والمكتبات Artificial Intelligenceبرامج الذكاء االصطناعً جٌهان دمحم دمحم امٌن ابو الفتوح مستجد ٨٣١٠٩٨٤٣

 وما بعدهما2، والمكتبً 2 ، والمكتبات Artificial Intelligenceبرامج الذكاء االصطناعً حاتم عماد حمدى المدنى السالمونى مستجد ٨٤١٠٩٨٤٤

 وما بعدهما2، والمكتبً 2 ، والمكتبات Artificial Intelligenceبرامج الذكاء االصطناعً حسٌن محمود حسن ابراهٌم مستجد ٨٥١٠٩٨٤٥

 ، وخدمات المكتبات عبر الوٌب Artificial Intelligenceبرامج الذكاء االصطناعً حمدى اكرم السٌد الحفناوى مستجد ٨٦١٠٩٨٤٦

 ، وخدمات المكتبات عبر الوٌب Artificial Intelligenceبرامج الذكاء االصطناعً حمدى دمحم احمد توفٌك مستجد ٨٧١٠٩٨٤٧

 ، وخدمات المكتبات عبر الوٌب Artificial Intelligenceبرامج الذكاء االصطناعً حنان دمحم دمحم محمود دمحم الشٌخ مستجد ٨٨١٠٩٨٤٨

 ، وخدمات المكتبات عبر الوٌب Artificial Intelligenceبرامج الذكاء االصطناعً خلود حسام عبد الحمٌد عوض مستجد ٨٩١٠٩٨٤٩

 ، وخدمات المكتبات عبر الوٌب Artificial Intelligenceبرامج الذكاء االصطناعً خلود خالد ابراهٌم عبد السالم الحنفى مستجد ٩٠١٠٩٨٥٠

 ، وشبكات التواصل االجتماعٌةArtificial Intelligenceبرامج الذكاء االصطناعً خٌرى دمحم حسن السٌد مستجد ٩١١٠٩٨٥١

 ، وشبكات التواصل االجتماعٌةArtificial Intelligenceبرامج الذكاء االصطناعً دعاء دمحم دمحم عبدهللا البٌعه مستجد ٩٢١٠٩٨٥٢

 ، وشبكات التواصل االجتماعٌةArtificial Intelligenceبرامج الذكاء االصطناعً دنٌا سمٌر محب عبد الهادى مستجد ٩٣١٠٩٨٥٣

 ، وشبكات التواصل االجتماعٌةArtificial Intelligenceبرامج الذكاء االصطناعً دٌنا دمحم على ابراهٌم حسن مستجد ٩٤١٠٩٨٥٤

 ، وشبكات التواصل االجتماعٌةArtificial Intelligenceبرامج الذكاء االصطناعً دٌنا دمحم مصطفى الشحات مستجد ٩٥١٠٩٨٥٥

 ، وشبكات التواصل االجتماعٌة األكادٌمٌةArtificial Intelligenceبرامج الذكاء االصطناعً دٌنا ٌاسر مصطفى الدسولى مستجد ٩٦١٠٩٨٥٦

 ، وشبكات التواصل االجتماعٌة األكادٌمٌةArtificial Intelligenceبرامج الذكاء االصطناعً رانٌا حسن دمحم ابراهٌم منصور مستجد ٩٧١٠٩٨٥٧

 ، وشبكات التواصل االجتماعٌة األكادٌمٌةArtificial Intelligenceبرامج الذكاء االصطناعً رانٌا رمضان شعبان حامد مستجد ٩٨١٠٩٨٥٨

 ، وشبكات التواصل االجتماعٌة األكادٌمٌةArtificial Intelligenceبرامج الذكاء االصطناعً رحمه اشرف الجوهرى دمحم خفاجه مستجد ٩٩١٠٩٨٥٩

 ، وشبكات التواصل االجتماعٌة األكادٌمٌةArtificial Intelligenceبرامج الذكاء االصطناعً رحمه دمحم عبد اللطٌف مصطفى فاٌد مستجد ١٠٠١٠٩٨٦٠
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 ، وأجٌال الوٌب وفوائدها للمكتباتApplication Programsبرامج التطبٌمات رضوى جهاد عبدالغنى سالم جبل مستجد ١٠١١٠٩٨٦١

 ، وأجٌال الوٌب وفوائدها للمكتباتApplication Programsبرامج التطبٌمات رمضان احمد رمضان احمد مستجد ١٠٢١٠٩٨٦٢

 ، وأجٌال الوٌب وفوائدها للمكتباتApplication Programsبرامج التطبٌمات رنا السٌد عبد الرازق دمحم دٌاب مستجد ١٠٣١٠٩٨٦٣

 ، وأجٌال الوٌب وفوائدها للمكتباتApplication Programsبرامج التطبٌمات رنا سعد الششتاوى دمحم أبو لمر مستجد ١٠٤١٠٩٨٦٤

 ، وأجٌال الوٌب وفوائدها للمكتباتApplication Programsبرامج التطبٌمات رنا صابر السٌد عبد الرحمن دمحم هاشم مستجد ١٠٥١٠٩٨٦٥

، وفوائدهما للمكتبات3، ووٌب2 ، ووٌبApplication Programsبرامج التطبٌمات روان احمد دمحمى عبد العال سٌد احمد مستجد ١٠٦١٠٩٨٦٦

، وفوائدهما للمكتبات3، ووٌب2 ، ووٌبApplication Programsبرامج التطبٌمات روان ثروت رفعت عطا مستجد ١٠٧١٠٩٨٦٧

، وفوائدهما للمكتبات3، ووٌب2 ، ووٌبApplication Programsبرامج التطبٌمات روان رضا ابو الحمد جاد الكرٌم اسماعٌل مستجد ١٠٨١٠٩٨٦٨

، وفوائدهما للمكتبات3، ووٌب2 ، ووٌبApplication Programsبرامج التطبٌمات روان شفٌك المغاورى دمحم عبد هللا مستجد ١٠٩١٠٩٨٦٩

، وفوائدهما للمكتبات3، ووٌب2 ، ووٌبApplication Programsبرامج التطبٌمات روضه دمحم سعد مجاهد سبع مستجد ١١٠١٠٩٨٧٠

، ووٌب المستمبل، وفوائدهما للمكتبات4 ، ووٌبApplication Programsبرامج التطبٌمات زبٌده على هارون عوضٌن المحالوى مستجد ١١١١٠٩٨٧٢

، ووٌب المستمبل، وفوائدهما للمكتبات4 ، ووٌبApplication Programsبرامج التطبٌمات زهور حمدٌنو دمحم ابراهٌم عٌسى مستجد ١١٢١٠٩٨٧٣

، ووٌب المستمبل، وفوائدهما للمكتبات4 ، ووٌبApplication Programsبرامج التطبٌمات زٌاد دمحم ابو العطا السٌد مستجد ١١٣١٠٩٨٧٤

، ووٌب المستمبل، وفوائدهما للمكتبات4 ، ووٌبApplication Programsبرامج التطبٌمات زٌنب رضا دمحم احسان شوشه مستجد ١١٤١٠٩٨٧٥

، ووٌب المستمبل، وفوائدهما للمكتبات4 ، ووٌبApplication Programsبرامج التطبٌمات زٌنب دمحم ابراهٌم صالح الخضرى مستجد ١١٥١٠٩٨٧٦

 وما بعدهما2، والمكتب2ً ، ومكتباتApplication Programsبرامج التطبٌمات ساره أحمد الغرٌب الشربٌنى مستجد ١١٦١٠٩٨٧٧

 وما بعدهما2، والمكتب2ً ، ومكتباتApplication Programsبرامج التطبٌمات ساره حسٌن عبد الحمٌد متولً الفرارجً مستجد ١١٧١٠٩٨٧٨

 وما بعدهما2، والمكتب2ً ، ومكتباتApplication Programsبرامج التطبٌمات ساره زكرٌا مجاهد سعد مستجد ١١٨١٠٩٨٧٩

 وما بعدهما2، والمكتب2ً ، ومكتباتApplication Programsبرامج التطبٌمات ساره سالم عبد المغنى حسن السما مستجد ١١٩١٠٩٨٨٠

 وما بعدهما2، والمكتب2ً ، ومكتباتApplication Programsبرامج التطبٌمات ساره صالح صالح دمحم عبد الخالك مستجد ١٢٠١٠٩٨٨١
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 ، وخدمات المكتبات عبر الوٌبApplication Programsبرامج التطبٌمات ساره عصام شرٌف شرٌف الشربٌنى مستجد ١٢١١٠٩٨٨٢

 ، وخدمات المكتبات عبر الوٌبApplication Programsبرامج التطبٌمات ساره عصام فتحى شلبى شلبى مستجد ١٢٢١٠٩٨٨٣

 ، وخدمات المكتبات عبر الوٌبApplication Programsبرامج التطبٌمات ساره على حسن حسن احمد الصعٌدى مستجد ١٢٣١٠٩٨٨٤

 ، وخدمات المكتبات عبر الوٌبApplication Programsبرامج التطبٌمات ساره عماد دمحم عبد الوهاب مستجد ١٢٤١٠٩٨٨٥

 ، وشبكات التواصل االجتماعApplication Programsًبرامج التطبٌمات ساره دمحم مصطفى دمحم مستجد ١٢٥١٠٩٨٨٦

 ، وشبكات التواصل االجتماعApplication Programsًبرامج التطبٌمات ساره منصور ابراهٌم عبدالحمٌد العسوى امنه مستجد ١٢٦١٠٩٨٨٧

 ، وشبكات التواصل االجتماعApplication Programsًبرامج التطبٌمات ساره نصر دمحم سلٌمان عمٌش مستجد ١٢٧١٠٩٨٨٨

 ، وشبكات التواصل االجتماعApplication Programsًبرامج التطبٌمات سالى شرٌف دمحم كامل محمود خلٌل مستجد ١٢٨١٠٩٨٨٩

 ، وشبكات التواصل االجتماعApplication Programsًبرامج التطبٌمات سالى عالء سالمه خالد عبده جمعة مستجد ١٢٩١٠٩٨٩٠

 ، وشبكات التواصل االجتماعً األكادٌمٌةApplication Programsبرامج التطبٌمات سامى محمود احمد عبدالخالك الرزى مستجد ١٣٠١٠٩٨٩١

 ، وشبكات التواصل االجتماعً األكادٌمٌةApplication Programsبرامج التطبٌمات سعاد سعد ابراهٌم سعد علً مستجد ١٣١١٠٩٨٩٢

 ، وشبكات التواصل االجتماعً األكادٌمٌةApplication Programsبرامج التطبٌمات سعد سامح سعد على عوض مستجد ١٣٢١٠٩٨٩٣

 ، وشبكات التواصل االجتماعً األكادٌمٌةApplication Programsبرامج التطبٌمات سلمى حمدى عوض حسن على الوكٌل مستجد ١٣٣١٠٩٨٩٤

 ، وشبكات التواصل االجتماعً األكادٌمٌةApplication Programsبرامج التطبٌمات سلمى طارق جمال الدٌن عبد الفتاح عبد العزٌز مستجد ١٣٤١٠٩٨٩٥

، وأجٌال الوٌبMultimedia Softwareبرامج الوسائط المتعددة سلمى دمحم جمال محمود حسن عوف مستجد ١٣٥١٠٩٨٩٦

، وأجٌال الوٌبMultimedia Softwareبرامج الوسائط المتعددة سلوى عاطف انور عبد الوهاب دمحم مستجد ١٣٦١٠٩٨٩٧

، وأجٌال الوٌبMultimedia Softwareبرامج الوسائط المتعددة سمٌه حبٌب دمحم حبٌب مستجد ١٣٧١٠٩٨٩٨

، وأجٌال الوٌبMultimedia Softwareبرامج الوسائط المتعددة سهٌله رضا حسٌن ابو ضفر مستجد ١٣٨١٠٩٨٩٩

، وأجٌال الوٌبMultimedia Softwareبرامج الوسائط المتعددة سهٌله وحٌد ٌحٌى علفه مستجد ١٣٩١٠٩٩٠٠

، وأجٌال الوٌبMultimedia Softwareبرامج الوسائط المتعددة شروق عبد هللا دمحم احمد مستجد ١٤٠١٠٩٩٠١
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 وفوائدهما للمكتبات3، ووٌب2، ووٌبMultimedia Softwareبرامج الوسائط المتعددة شهد احمد عبد الغفار دمحم سماحه مستجد ١٤١١٠٩٩٠٢

 وفوائدهما للمكتبات3، ووٌب2، ووٌبMultimedia Softwareبرامج الوسائط المتعددة شٌماء عطٌه واعر عبدالسالم الملٌجى مستجد ١٤٢١٠٩٩٠٣

 وفوائدهما للمكتبات3، ووٌب2، ووٌبMultimedia Softwareبرامج الوسائط المتعددة صفاء دمحم جابر السٌد عبود مستجد ١٤٣١٠٩٩٠٤

 وفوائدهما للمكتبات3، ووٌب2، ووٌبMultimedia Softwareبرامج الوسائط المتعددة صالح الدٌن ربٌع عبده على البناوى مستجد ١٤٤١٠٩٩٠٥

، ووٌب المستمبل وفوائدهما للمكتبات4، ووٌبMultimedia Softwareبرامج الوسائط المتعددة ضحى عبده مؤمن عبد الحلٌم سالم مستجد ١٤٥١٠٩٩٠٦

، ووٌب المستمبل وفوائدهما للمكتبات4، ووٌبMultimedia Softwareبرامج الوسائط المتعددة طارق محمود مطاوع على ابو السعود مستجد ١٤٦١٠٩٩٠٧

، ووٌب المستمبل وفوائدهما للمكتبات4، ووٌبMultimedia Softwareبرامج الوسائط المتعددة عائشه ٌسرى عبد المادر مصطفى عبد الوهاب مستجد ١٤٧١٠٩٩٠٨

، ووٌب المستمبل وفوائدهما للمكتبات4، ووٌبMultimedia Softwareبرامج الوسائط المتعددة عادل ابراهٌم ابراهٌم حسن ابو هانى مستجد ١٤٨١٠٩٩٠٩

، ووٌب المستمبل وفوائدهما للمكتبات4، ووٌبMultimedia Softwareبرامج الوسائط المتعددة عاطف الشحات ٌوسف دمحم مستجد ١٤٩١٠٩٩١٠

 وما بعدهما2، والمكتب2ً، والمكتباتMultimedia Softwareبرامج الوسائط المتعددة عبد هللا احمد عبد الحمٌد السٌد المكاوى مستجد ١٥٠١٠٩٩١١

 وما بعدهما2، والمكتب2ً، والمكتباتMultimedia Softwareبرامج الوسائط المتعددة عبد هللا عادل رجب الشرلاوى كشن مستجد ١٥١١٠٩٩١٢

 وما بعدهما2، والمكتب2ً، والمكتباتMultimedia Softwareبرامج الوسائط المتعددة عبد هللا دمحم شكرى السٌد ٌوسف الدٌب مستجد ١٥٢١٠٩٩١٣

 وما بعدهما2، والمكتب2ً، والمكتباتMultimedia Softwareبرامج الوسائط المتعددة عبدالحمٌد حمدٌنو حامد الصباغ مستجد ١٥٣١٠٩٩١٤

 وما بعدهما2، والمكتب2ً، والمكتباتMultimedia Softwareبرامج الوسائط المتعددة عبدالرحمن احمد السٌد النجار مستجد ١٥٤١٠٩٩١٥

، وخدمات المكتبات عبر الوٌبMultimedia Softwareبرامج الوسائط المتعددة عبدالرحمن فاروق عبدالرؤف الدرٌنى عامود مستجد ١٥٥١٠٩٩١٦

، وخدمات المكتبات عبر الوٌبMultimedia Softwareبرامج الوسائط المتعددة عبدالرحمن دمحم سلطان السعداوى مستجد ١٥٦١٠٩٩١٧

، وخدمات المكتبات عبر الوٌبMultimedia Softwareبرامج الوسائط المتعددة عبدالهادى عادل دمحم عبدالهادى مستجد ١٥٧١٠٩٩١٨

، وخدمات المكتبات عبر الوٌبMultimedia Softwareبرامج الوسائط المتعددة عبٌر عٌد جمعه احمد الدٌب مستجد ١٥٨١٠٩٩١٩

، وخدمات المكتبات عبر الوٌبMultimedia Softwareبرامج الوسائط المتعددة عفاف حازم عبد الوهاب السٌد الدسولى مستجد ١٥٩١٠٩٩٢٠

، وخدمات المكتبات عبر الوٌبMultimedia Softwareبرامج الوسائط المتعددة عال دمحم عبد العزٌز الشحات زاٌد مستجد ١٦٠١٠٩٩٢١
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، وشبكات التواصل االجتماعٌةMultimedia Softwareبرامج الوسائط المتعددة عالء نفادى احمد سالم المنسى مستجد ١٦١١٠٩٩٢٢

، وشبكات التواصل االجتماعٌةMultimedia Softwareبرامج الوسائط المتعددة على رجب دمحم المهدى علٌوه مستجد ١٦٢١٠٩٩٢٣

، وشبكات التواصل االجتماعٌةMultimedia Softwareبرامج الوسائط المتعددة على دمحم على ناصف مستجد ١٦٣١٠٩٩٢٤

، وشبكات التواصل االجتماعٌةMultimedia Softwareبرامج الوسائط المتعددة علٌاء حمدى فتحى حسٌن صابر مستجد ١٦٤١٠٩٩٢٥

، وشبكات التواصل االجتماعٌةMultimedia Softwareبرامج الوسائط المتعددة علٌاء على عاشور غالى مستجد ١٦٥١٠٩٩٢٦

، وشبكات التواصل االجتماعٌة األكادٌمٌةMultimedia Softwareبرامج الوسائط المتعددة علٌاء كرم دمحم فتحى المتولى احمد النجار مستجد ١٦٦١٠٩٩٢٧

، وشبكات التواصل االجتماعٌة األكادٌمٌةMultimedia Softwareبرامج الوسائط المتعددة عماد السٌد عماد على عوض مستجد ١٦٧١٠٩٩٢٨

، وشبكات التواصل االجتماعٌة األكادٌمٌةMultimedia Softwareبرامج الوسائط المتعددة عمار ضٌاء الطنطاوى ابو المعاطى مستجد ١٦٨١٠٩٩٢٩

، وشبكات التواصل االجتماعٌة األكادٌمٌةMultimedia Softwareبرامج الوسائط المتعددة عمرو اسامه عبدالعزٌز ابراهٌم غازى عابدٌن مستجد ١٦٩١٠٩٩٣١

، وشبكات التواصل االجتماعٌة األكادٌمٌةMultimedia Softwareبرامج الوسائط المتعددة عمرو جالل على ابراهٌم مستجد ١٧٠١٠٩٩٣٢

 ، وشبكات التواصل االجتماعٌة األكادٌمٌةSystems Softwareبرمجٌات النظم فادى عاطف الممص ابراهٌم مستجد ١٧١١٠٩٩٣٣

 ، وشبكات التواصل االجتماعٌة األكادٌمٌةSystems Softwareبرمجٌات النظم فارس على عبد الحافظ اسماعٌل مستجد ١٧٢١٠٩٩٣٤

 ، وشبكات التواصل االجتماعٌة األكادٌمٌةSystems Softwareبرمجٌات النظم فاطمة عابد ابراهٌم طه ابراهٌم مستجد ١٧٣١٠٩٩٣٥

 ، وشبكات التواصل االجتماعٌة األكادٌمٌةSystems Softwareبرمجٌات النظم فاطمه احمد رمزى احمد دمحم مستجد ١٧٤١٠٩٩٣٦

 ، وشبكات التواصل االجتماعٌة األكادٌمٌةSystems Softwareبرمجٌات النظم فاطمه عباس كمال طه جوهر مستجد ١٧٥١٠٩٩٣٧

 ، وفوائد شبكات التواصل االجتماعٌة للمكتباتSystems Softwareبرمجٌات النظم فاطمه عبد هللا المتولى ابو الوفا عثمان مستجد ١٧٦١٠٩٩٣٨

 ، وفوائد شبكات التواصل االجتماعٌة للمكتباتSystems Softwareبرمجٌات النظم فاٌزه حسن الدسولى دمحم النجار مستجد ١٧٧١٠٩٩٣٩

 ، وفوائد شبكات التواصل االجتماعٌة للمكتباتSystems Softwareبرمجٌات النظم لمٌاء صالح منٌر مصطفى زٌنب مستجد ١٧٨١٠٩٩٤٠

 ، وفوائد شبكات التواصل االجتماعٌة للمكتباتSystems Softwareبرمجٌات النظم لٌنا عبد الخالك عبد الخالك حسن المهدى مستجد ١٧٩١٠٩٩٤١

 ، وفوائد شبكات التواصل االجتماعٌة للمكتباتSystems Softwareبرمجٌات النظم مارٌهان فؤاد احمد عبدالرحمن النبراوى مستجد ١٨٠١٠٩٩٤٢
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 ، وخدمات المكتبات عبر الوٌبSystems Softwareبرمجٌات النظم دمحم احمد العجمى عبدالصمد سكرانه مستجد ١٨١١٠٩٩٤٣

 ، وخدمات المكتبات عبر الوٌبSystems Softwareبرمجٌات النظم دمحم احمد محمود حسن ٌوسف مستجد ١٨٢١٠٩٩٤٤

 ، وخدمات المكتبات عبر الوٌبSystems Softwareبرمجٌات النظم دمحم السٌد عوض على جبر مستجد ١٨٣١٠٩٩٤٥

 ، وخدمات المكتبات عبر الوٌبSystems Softwareبرمجٌات النظم دمحم انور دمحم خلٌل الشافعى مستجد ١٨٤١٠٩٩٤٦

 ، وخدمات المكتبات عبر الوٌبSystems Softwareبرمجٌات النظم دمحم خمٌس عبد الحلٌم سالم مستجد ١٨٥١٠٩٩٤٧

، وما بعدهما2، والمكتب2ً ، والمكتباتSystems Softwareبرمجٌات النظم دمحم سمٌر عبد العزٌز كامل مستجد ١٨٦١٠٩٩٤٨

، وما بعدهما2، والمكتب2ً ، والمكتباتSystems Softwareبرمجٌات النظم دمحم شرٌف عبد البارى على منصور مستجد ١٨٧١٠٩٩٤٩

، وما بعدهما2، والمكتب2ً ، والمكتباتSystems Softwareبرمجٌات النظم دمحم عبد الحمٌد احمد درغم مستجد ١٨٨١٠٩٩٥٠

، وما بعدهما2، والمكتب2ً ، والمكتباتSystems Softwareبرمجٌات النظم دمحم عطٌه مراد عطٌه على فرج مستجد ١٨٩١٠٩٩٥١

، وما بعدهما2، والمكتب2ً ، والمكتباتSystems Softwareبرمجٌات النظم دمحم عماد الدٌن الشحات على الهجرسى مستجد ١٩٠١٠٩٩٥٢

، ووٌب المستمبل وفوائدهما للمكتبات4 ، ووٌبSystems Softwareبرمجٌات النظم دمحم فرج زكى النبراوى مستجد ١٩١١٠٩٩٥٣

، ووٌب المستمبل وفوائدهما للمكتبات4 ، ووٌبSystems Softwareبرمجٌات النظم دمحم محرم دمحم عبدالحمٌد دمحم مستجد ١٩٢١٠٩٩٥٤

، ووٌب المستمبل وفوائدهما للمكتبات4 ، ووٌبSystems Softwareبرمجٌات النظم دمحم محمود حمدى ابراهٌم المنسى مستجد ١٩٣١٠٩٩٥٥

، ووٌب المستمبل وفوائدهما للمكتبات4 ، ووٌبSystems Softwareبرمجٌات النظم دمحم محمود محمود احمد رمضان مستجد ١٩٤١٠٩٩٥٦

، ووٌب المستمبل وفوائدهما للمكتبات4 ، ووٌبSystems Softwareبرمجٌات النظم دمحم منتصر عبد الفتاح اسماعٌل مستجد ١٩٥١٠٩٩٥٧

 وفوائدهما للمكتبات3، ووٌب 2 ، ووٌبSystems Softwareبرمجٌات النظم دمحم هانى لطفى عبد الرازق سلٌمان مستجد ١٩٦١٠٩٩٥٨

 وفوائدهما للمكتبات3، ووٌب 2 ، ووٌبSystems Softwareبرمجٌات النظم محمود على عبدالسالم ابو المعاطى ابو الوفا مستجد ١٩٧١٠٩٩٥٩

 وفوائدهما للمكتبات3، ووٌب 2 ، ووٌبSystems Softwareبرمجٌات النظم محمود وجدى احمد الدسولى الردٌنى مستجد ١٩٨١٠٩٩٦٠

 وفوائدهما للمكتبات3، ووٌب 2 ، ووٌبSystems Softwareبرمجٌات النظم محمود وفٌك احمد حماد المشد مستجد ١٩٩١٠٩٩٦١

 وفوائدهما للمكتبات3، ووٌب 2 ، ووٌبSystems Softwareبرمجٌات النظم مروه احمد السٌد رزق عنتر مستجد ٢٠٠١٠٩٩٦٢
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 ، وأجٌال الوٌب وفوائدها للمكتباتSystems Softwareبرمجٌات النظم مروه عبد الحفٌظ دمحم المصٌر مستجد ٢٠١١٠٩٩٦٣

 ، وأجٌال الوٌب وفوائدها للمكتباتSystems Softwareبرمجٌات النظم مروه دمحم عبد الخالك عبد العاطى المهدى مستجد ٢٠٢١٠٩٩٦٤

 ، وأجٌال الوٌب وفوائدها للمكتباتSystems Softwareبرمجٌات النظم مرٌم اسعد السعٌد دمحم مصطفى مستجد ٢٠٣١٠٩٩٦٥

 ، وأجٌال الوٌب وفوائدها للمكتباتSystems Softwareبرمجٌات النظم مرٌم رزق دمحم دمحمعبد الداٌم مستجد ٢٠٤١٠٩٩٦٦

 ، وأجٌال الوٌب وفوائدها للمكتباتSystems Softwareبرمجٌات النظم مرٌم رشاد محمود بكر منصور مستجد ٢٠٥١٠٩٩٦٧

مزاٌا استخدام الحاسب اآللً، وأجٌال الوٌب وفوائدها للمكتباتمرٌم سعد السٌد دمحم بلده مستجد ٢٠٦١٠٩٩٦٨

مزاٌا استخدام الحاسب اآللً، وأجٌال الوٌب وفوائدها للمكتباتمرٌم طارق على دمحم مستجد ٢٠٧١٠٩٩٦٩

مزاٌا استخدام الحاسب اآللً، وأجٌال الوٌب وفوائدها للمكتباتمرٌم على حامد السٌد ابراهٌم مستجد ٢٠٨١٠٩٩٧٠

مزاٌا استخدام الحاسب اآللً، وأجٌال الوٌب وفوائدها للمكتباتمرٌم دمحم امٌن احمد السكرى مستجد ٢٠٩١٠٩٩٧١

مزاٌا استخدام الحاسب اآللً، وأجٌال الوٌب وفوائدها للمكتباتمرٌم نبٌل صالح مطاوع الضوٌنى مستجد ٢١٠١٠٩٩٧٢

 وفوائدهما للمكتبات3، ووٌب2مزاٌا استخدام الحاسب اآللً، ووٌبمصطفى ابراهٌم دمحم ذكى صمر مستجد ٢١١١٠٩٩٧٣

 وفوائدهما للمكتبات3، ووٌب2مزاٌا استخدام الحاسب اآللً، ووٌبمصطفى حسن ابراهٌم حسن البحٌرى مستجد ٢١٢١٠٩٩٧٤

 وفوائدهما للمكتبات3، ووٌب2مزاٌا استخدام الحاسب اآللً، ووٌبمصطفى حماده رمضان ابراهٌم مستجد ٢١٣١٠٩٩٧٥

 وفوائدهما للمكتبات3، ووٌب2مزاٌا استخدام الحاسب اآللً، ووٌبمصطفى محسن عبد النبى مصطفى البدراوى مستجد ٢١٤١٠٩٩٧٦

 وفوائدهما للمكتبات3، ووٌب2مزاٌا استخدام الحاسب اآللً، ووٌبمعتز ٌسرى دمحم عٌد مصطفى مستجد ٢١٥١٠٩٩٧٧

، ووٌب المستمبل وفوائدهما للمكتبات4مزاٌا استخدام الحاسب اآللً، ووٌبمعتصم باهلل عصام عبدالهادى مشعل مستجد ٢١٦١٠٩٩٧٨

، ووٌب المستمبل وفوائدهما للمكتبات4مزاٌا استخدام الحاسب اآللً، ووٌبممدوح اشرف عبدالرحمن عبدهللا السٌد بٌبرس مستجد ٢١٧١٠٩٩٧٩

، ووٌب المستمبل وفوائدهما للمكتبات4مزاٌا استخدام الحاسب اآللً، ووٌبمنار ابراهٌم رجب طه ٌس مستجد ٢١٨١٠٩٩٨٠

، ووٌب المستمبل وفوائدهما للمكتبات4مزاٌا استخدام الحاسب اآللً، ووٌبمنار عاطف دمحم عوض عبد العاطى مستجد ٢١٩١٠٩٩٨١

، ووٌب المستمبل وفوائدهما للمكتبات4مزاٌا استخدام الحاسب اآللً، ووٌبمنة هللا االسمى االسمى سبع مستجد ٢٢٠١٠٩٩٨٢
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 وما بعدهما2، والمكتب2ًمزاٌا استخدام الحاسب اآللً ، والمكتباتمنه هللا العزازى عبد النعٌم العزازى مستجد ٢٢١١٠٩٩٨٣

 وما بعدهما2، والمكتب2ًمزاٌا استخدام الحاسب اآللً ، والمكتباتمنه هللا عٌسى عٌسى دمحم غربه مستجد ٢٢٢١٠٩٩٨٤

 وما بعدهما2، والمكتب2ًمزاٌا استخدام الحاسب اآللً ، والمكتباتمنه هللا دمحم محمود دمحم الحدٌدى مستجد ٢٢٣١٠٩٩٨٥

 وما بعدهما2، والمكتب2ًمزاٌا استخدام الحاسب اآللً ، والمكتباتمنى ابراهٌم محمود حسٌن الغزالى مستجد ٢٢٤١٠٩٩٨٦

 وما بعدهما2، والمكتب2ًمزاٌا استخدام الحاسب اآللً ، والمكتباتمنى وائل السٌد اسماعٌل عبد اللطٌف مستجد ٢٢٥١٠٩٩٨٧

مزاٌا استخدام الحاسب اآللً ، وخدمات المعلومات عبر الوٌبمها اشرف حمزه شحاته دمحم مستجد ٢٢٦١٠٩٩٨٨

مزاٌا استخدام الحاسب اآللً ، وخدمات المعلومات عبر الوٌبمى موسى مصطفى محمود مستجد ٢٢٧١٠٩٩٨٩

مزاٌا استخدام الحاسب اآللً ، وخدمات المعلومات عبر الوٌبمٌار محى شكرى ٌاسٌن دمحم مستجد ٢٢٨١٠٩٩٩٠

مزاٌا استخدام الحاسب اآللً ، وخدمات المعلومات عبر الوٌبمٌرنا ماهر دمحم المتولى ابراهٌم مستجد ٢٢٩١٠٩٩٩١

مزاٌا استخدام الحاسب اآللً ، وخدمات المعلومات عبر الوٌبمٌرنا مجدى عبد السالم على المصبى مستجد ٢٣٠١٠٩٩٩٢

الحاسبات العماللة ، وخدمات المعلومات عبر الوٌبنادٌه اشرف محمود ابراهٌم عزالدٌن مستجد ٢٣١١٠٩٩٩٣

الحاسبات العماللة ، وخدمات المعلومات عبر الوٌبندى أشرف دمحم ابراهٌم االمام مستجد ٢٣٢١٠٩٩٩٤

الحاسبات العماللة ، وخدمات المعلومات عبر الوٌبندى المتولى السٌد عربان الوصٌف مستجد ٢٣٣١٠٩٩٩٥

الحاسبات العماللة ، وخدمات المعلومات عبر الوٌبندى حسٌن شولى حسٌن مستجد ٢٣٤١٠٩٩٩٦

الحاسبات العماللة ، وخدمات المعلومات عبر الوٌبندى سامى السٌد بكرى مستجد ٢٣٥١٠٩٩٩٧

الحاسبات الشخصٌة ، وخدمات المعلومات عبر الوٌبندى شعبان ابراهٌم شعبان الباز مستجد ٢٣٦١٠٩٩٩٨

الحاسبات الشخصٌة ، وخدمات المعلومات عبر الوٌبنسرٌن صبحى دمحم احمد شعٌب مستجد ٢٣٧١٠٩٩٩٩

الحاسبات الشخصٌة ، وخدمات المعلومات عبر الوٌبنسٌم احمد حسن دمحم ابو زٌد مستجد ٢٣٨١١٠٠٠٠

الحاسبات الشخصٌة ، وخدمات المعلومات عبر الوٌبنهى ثروت السٌد دمحم اسماعٌل مستجد ٢٣٩١١٠٠٠١

الحاسبات الشخصٌة ، وخدمات المعلومات عبر الوٌبنورا اشرف السٌد محمود جاروف مستجد ٢٤٠١١٠٠٠٢
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أنواع ذاكرات الحاسب اآللً ، وخدمات المعلومات عبر الوٌبنورا الشحات احمد اسماعٌل احمد مستجد ٢٤١١١٠٠٠٣

أنواع ذاكرات الحاسب اآللً ، وخدمات المعلومات عبر الوٌبنوران اٌمن السٌد طه ابورٌه مستجد ٢٤٢١١٠٠٠٤

أنواع ذاكرات الحاسب اآللً ، وخدمات المعلومات عبر الوٌبنوران محسن عبد الرحٌم عبد الحلٌم مستجد ٢٤٣١١٠٠٠٥

أنواع ذاكرات الحاسب اآللً ، وخدمات المعلومات عبر الوٌبنوره بسٌونى عبدالوكٌل ٌوسف مستجد ٢٤٤١١٠٠٠٦

أنواع ذاكرات الحاسب اآللً ، وخدمات المعلومات عبر الوٌبنورهان احمد المرسى ابراهٌم المرسى مستجد ٢٤٥١١٠٠٠٧

 ، وخدمات المعلومات عبر الوٌبProcessorsأنواع المعالجات نورهان احمد حسب النبى حسن الجعفرى مستجد ٢٤٦١١٠٠٠٨

 ، وخدمات المعلومات عبر الوٌبProcessorsأنواع المعالجات نورهان احمد سعد احمد والى مستجد ٢٤٧١١٠٠٠٩

 ، وخدمات المعلومات عبر الوٌبProcessorsأنواع المعالجات نورهان اٌمن المغاورى ابو المعاطى خلٌل شرف مستجد ٢٤٨١١٠٠١٠

 ، وخدمات المعلومات عبر الوٌبProcessorsأنواع المعالجات نورهان عطاهللا زٌدان عبد هللا مستجد ٢٤٩١١٠٠١١

 ، وخدمات المعلومات عبر الوٌبProcessorsأنواع المعالجات نٌره محمود دمحم رشاد بدوى مستجد ٢٥٠١١٠٠١٢

 ، وأجٌال الوٌب وفوائدها للمكتٌاتProcessorsأنواع المعالجات هاجر السٌد خالد عبد الحلٌم عبده مستجد ٢٥١١١٠٠١٣

 ، وأجٌال الوٌب وفوائدها للمكتٌاتProcessorsأنواع المعالجات هاجر السٌد منصور دمحم سالمه مستجد ٢٥٢١١٠٠١٤

 ، وأجٌال الوٌب وفوائدها للمكتٌاتProcessorsأنواع المعالجات هاجر رشوان صالح رشوان مستجد ٢٥٣١١٠٠١٥

 ، وأجٌال الوٌب وفوائدها للمكتٌاتProcessorsأنواع المعالجات هاجر على عطٌه سلٌمان على مستجد ٢٥٤١١٠٠١٦

 ، وأجٌال الوٌب وفوائدها للمكتٌاتProcessorsأنواع المعالجات هاجر عماد عبد الهادى حسن هاللً مستجد ٢٥٥١١٠٠١٧

 وفوائدهما للمكتبات3، ووٌب2 ، ووٌبProcessorsأنواع المعالجات هاٌدى اسامه السٌد محمود السٌد مستجد ٢٥٦١١٠٠١٨

 وفوائدهما للمكتبات3، ووٌب2 ، ووٌبProcessorsأنواع المعالجات هبه مصطفى محمود كمال عباس غربٌه مستجد ٢٥٧١١٠٠١٩

 وفوائدهما للمكتبات3، ووٌب2 ، ووٌبProcessorsأنواع المعالجات هدى حامد احمد حسن عبده مستجد ٢٥٨١١٠٠٢٠

 وفوائدهما للمكتبات3، ووٌب2 ، ووٌبProcessorsأنواع المعالجات هدى محمود عوض جاد زغالٌه مستجد ٢٥٩١١٠٠٢١

 وفوائدهما للمكتبات3، ووٌب2 ، ووٌبProcessorsأنواع المعالجات هدٌر السٌد دمحم المرسى الشرخه مستجد ٢٦٠١١٠٠٢٢
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أنواع ذاكرات الحاسب اآللً ، وأجٌال الوٌب وفوائدها للمكتباتهدٌر رمضان الشربٌنى المتولى السحرٌت مستجد ٢٦١١١٠٠٢٣

أنواع ذاكرات الحاسب اآللً ، وأجٌال الوٌب وفوائدها للمكتباتهمسه فرج الشحات حسنٌن خلٌل مستجد ٢٦٢١١٠٠٢٤

أنواع ذاكرات الحاسب اآللً ، وأجٌال الوٌب وفوائدها للمكتباتهند احمد عبد المادر ابو زٌد مستجد ٢٦٣١١٠٠٢٥

أنواع ذاكرات الحاسب اآللً ، وأجٌال الوٌب وفوائدها للمكتباتهند طارق السٌد شحاته رمضان عطٌه مستجد ٢٦٤١١٠٠٢٦

أنواع ذاكرات الحاسب اآللً ، وأجٌال الوٌب وفوائدها للمكتباتوفاء متولى نصر ابو المعاطى عبد العال مستجد ٢٦٥١١٠٠٢٧

 وفوائدهما للمكتبات3، ووٌب2أنواع ذاكرات الحاسب اآللً ، ووٌبوالء على ٌوسف عبد السالم لدر مستجد ٢٦٦١١٠٠٢٨

 وفوائدهما للمكتبات3، ووٌب2أنواع ذاكرات الحاسب اآللً ، ووٌبٌارا عبد الغنى احمد عبد الغنى محموداحمد مستجد ٢٦٧١١٠٠٢٩

 وفوائدهما للمكتبات3، ووٌب2أنواع ذاكرات الحاسب اآللً ، ووٌبٌارا ٌاسر صالح ابراهٌم ابو الخٌر مستجد ٢٦٨١١٠٠٣٠

 وفوائدهما للمكتبات3، ووٌب2أنواع ذاكرات الحاسب اآللً ، ووٌبٌاسمٌن احمد عبد الرازق عبد الممصود دمحم مستجد ٢٦٩١١٠٠٣١

 وفوائدهما للمكتبات3، ووٌب2أنواع ذاكرات الحاسب اآللً ، ووٌبٌاسمٌن السٌد احمد على زنون مستجد ٢٧٠١١٠٠٣٢

، ووٌب المستمبل وفوائدهما للمكتبات4أنواع ذاكرات الحاسب اآللً ، ووٌبٌاسمٌن حسٌن عبد الغنى ابو المعاطى مستجد ٢٧١١١٠٠٣٣

، ووٌب المستمبل وفوائدهما للمكتبات4أنواع ذاكرات الحاسب اآللً ، ووٌبٌاسمٌن سمٌر احمد حسٌب مستجد ٢٧٢١١٠٠٣٤

، ووٌب المستمبل وفوائدهما للمكتبات4أنواع ذاكرات الحاسب اآللً ، ووٌبٌاسمٌن فتحى فتحى لاسم مستجد ٢٧٣١١٠٠٣٥

، ووٌب المستمبل وفوائدهما للمكتبات4أنواع ذاكرات الحاسب اآللً ، ووٌبٌاسمٌن دمحم حسنٌن البحٌرى مستجد ٢٧٤١١٠٠٣٦

، ووٌب المستمبل وفوائدهما للمكتبات4أنواع ذاكرات الحاسب اآللً ، ووٌبٌاسمٌن دمحم عادل سعد حسنٌن العرالى مستجد ٢٧٥١١٠٠٣٧

أنواع ذاكرات الحاسب اآللً ، وشٌكات التواصل االجتماعً وفوائدها للمكتباتٌاسمٌن دمحم محمود السامولى مستجد ٢٧٦١١٠٠٣٨

أنواع ذاكرات الحاسب اآللً ، وشٌكات التواصل االجتماعً وفوائدها للمكتباتٌمنى محسن طه ابوزٌد حسن مستجد ٢٧٧١١٠٠٣٩

أنواع ذاكرات الحاسب اآللً ، وشٌكات التواصل االجتماعً وفوائدها للمكتباتٌوستٌنا نصر سٌداروس نصر سٌداروس مستجد ٢٧٨١١٠٠٤٠

أنواع ذاكرات الحاسب اآللً ، وشٌكات التواصل االجتماعً وفوائدها للمكتباتدمحم خالد عباس دمحم الدٌسطى مستجد ٢٧٩١١٠٠٤١

أنواع ذاكرات الحاسب اآللً ، وشٌكات التواصل االجتماعً وفوائدها للمكتباتاحمد عابد زغلى عبد المنعم مستجد ٢٨٠١١٠٠٤٢
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الحاسبات العماللة ، وأجٌال الوٌب وفوائد كل جٌل للمكتباتدمحم منتصر عبد العظٌم البدوى خلٌفه مستجد ٢٨١١١٠٠٤٣

الحاسبات العماللة ، وأجٌال الوٌب وفوائد كل جٌل للمكتباتكرٌم محمود رمضان عبد البالى فوده مستجد ٢٨٢١١٠٠٤٤

الحاسبات العماللة ، وأجٌال الوٌب وفوائد كل جٌل للمكتباتاحمد جمال على دمحم مستجد ٢٨٣١١٠٠٤٥

الحاسبات العماللة ، وأجٌال الوٌب وفوائد كل جٌل للمكتباتدمحم سعد السعٌد منصور مستجد ٢٨٤١١٠٠٤٦

الحاسبات العماللة ، وأجٌال الوٌب وفوائد كل جٌل للمكتباتمحمود احمد دمحم عبدالكرٌم مستجد ٢٨٥١١٠٠٤٧

الحاسبات الشخصٌة ، وأجٌال الوٌب وفوائد كل جٌل للمكتباتمرٌم احمد عبدالفتاح على مستجد ٢٨٦١١٠٠٤٨

الحاسبات الشخصٌة ، وأجٌال الوٌب وفوائد كل جٌل للمكتباتمعاذ دمحم دمحم عبد الحكم مستجد ٢٨٧١١٠٠٤٩

الحاسبات الشخصٌة ، وأجٌال الوٌب وفوائد كل جٌل للمكتباتولٌد احمد مكرم عبٌد مستجد ٢٨٨١١٠٠٥٠

أجٌال الوٌب وفوائد كل جٌل للمكتباتدنٌا دمحم السٌد السعٌد مستجد ٢٨٩١١٠٠٥١

أجٌال الوٌب وفوائد كل جٌل للمكتباتمحمود دمحم السٌد العوضى مستجد ٢٩٠١١٠٠٥٢

أجٌال الوٌب وفوائد كل جٌل للمكتباتٌوسف محسن رزق سالم دمحم مستجد ٢٩١١١٠٠٥٣
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