
فتحٌة الحوتً.د.م.     أ       ثـــروت الدٌـب  / أد

مسلسل
رلم 

الجلوس
مالحظاتاسم البحثاسم الطالبحالة المٌد

مفهوم التكنولوجٌاابراهٌم سمٌر رزق النجار مستجد ١١٠٣٨٥١

مظاهر مشكلة تفجر المعلوماتاحمد اشرف احمد محمود االلفى مستجد ٢١٠٣٨٥٢

مفهوم تكنولوجٌا المعلوماتاحمد السٌد فتحى حامد جمعه مستجد ٣١٠٣٨٥٣

مجتمع المعلوماتاحمد السٌد فتحى حلوه مستجد ٤١٠٣٨٥٤

مراحل تطور الحاسبات اإللكترونٌةاحمد السٌد دمحم الصادق شهاب الدٌن مستجد ٥١٠٣٨٥٥

ممٌزات الحاسب اآللىاحمد المرسى المرسى عبد المعطى ركب مستجد ٦١٠٣٨٥٦

استخدامات الحاسب اإللكترونى فى االتصالاحمد جمال احمد احمد سعفان مستجد ٧١٠٣٨٥٧

أنواع الحاسبات اإللكترونٌةاحمد حسن السٌد محمود الملٌجى مستجد ٨١٠٣٨٥٨

تصنٌف الحاسبات اإللكترونٌةاحمد حسن عزت السٌد البلتاجى مستجد ٩١٠٣٨٥٩

مكونات الحاسب اآللىاحمد شعبان عبدالمنعم على مستجد ١٠١٠٣٨٦٠

المكونات المادٌة للحاسباحمد عبدالفتاح دمحم حسنى زكى مرسى مستجد ١١١٠٣٨٦١

مكونات لوحة المفاتٌحاحمد عصام الدٌن السٌد عبد الجواد مستجد ١٢١٠٣٨٦٢

وحدات اإلدخالاحمد عالء الدٌن عبد الهادى ابو النجا احمد مستجد ١٣١٠٣٨٦٣

وحدات اإلخراجاحمد دمحم احمد انور احمدعبد الجواد مستجد ١٤١٠٣٨٦٤

وحدة التشغٌل المركزٌةاحمد دمحم بازٌد احمد غازى مستجد ١٥١٠٣٨٦٥

أنواع برامج الحاسباحمد دمحم حسن مصطفى شحاته مستجد ١٦١٠٣٨٦٦

معالجة البٌاناتاحمد دمحم رمضان فهمى سلٌمان مستجد ١٧١٠٣٨٦٧

معالجة المعلوماتاحمد مصطفى فاروق شعبان شاهٌن مستجد ١٨١٠٣٨٦٨

Windowsنظام التشغٌل ادهم محسن رشدى عبدالعلٌم عبدالغنى مستجد ١٩١٠٣٨٦٩

طبٌعة نظام النوافذ بالحاسبات وممٌزاتهاسراء اسامه سمٌر دمحم فرج مستجد ٢٠١٠٣٨٧٠

 كشف توزٌع الممررات على الطالب

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  
االجتماع، مادة الحاسب اآللى- انتظام - المتحان طالب الفرلة األولى 

٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب
 شئون الطالب



فتحية الحوتي.د.م.ثـــروت الديـب              أ/ أد

مسلسل
رلم 

الجلوس
مالحظاتاسم البحثاسم الطالبحالة المٌد

نشأة شبكة اإلنترنتاسراء اشرف عطٌه السٌد ابو الفضل مستجد ٢١١٠٣٨٧١

مهام وظائف الشبكات وأشكال االتصال باإلنترنتاسراء اشرف دمحم السماحى مستجد ٢٢١٠٣٨٧٢

خدمات شبكة اإلنترنتاسراء حسن صدٌك ابراهٌم السٌد مستجد ٢٣١٠٣٨٧٣

البرٌد اإللكترونىاسراء حماده احمد احمد شمٌس مستجد ٢٤١٠٣٨٧٤

التجارة اإللكترونٌةاسراء سامح حسن جمعه مستجد ٢٥١٠٣٨٧٥

للك الكمبٌوتر وإدمان اإلنترنتاسراء على عبد هللا رجب ابو المعاطى مستجد ٢٦١٠٣٨٧٦

(اإلنترنت)سلبٌات شبكة المعلومات اسراء مجدى حامد محمود دمحم مستجد ٢٧١٠٣٨٧٧

أخاللٌات العمل باإلنترنتاسراء دمحم احمد عطٌه عبد العال مستجد ٢٨١٠٣٨٧٨

علم اجتماع التكنولوجٌااسالم احمد نزار وهبه مستجد ٢٩١٠٣٨٧٩

المعلوماتٌة االجتماعٌة ومعلوماتٌة المجتمعات المحلٌةاسالم سامى عبد التواب دمحم الشافعى مستجد ٣٠١٠٣٨٨٠

علم االجتماع الرلمىاسالم وجدى دمحم حسن مستجد ٣١١٠٣٨٨١

علم االجتماع الساٌبرى واالفتراضىاسماء اٌهاب عبد المجٌد امام على مستجد ٣٢١٠٣٨٨٢

Word XPالتعامل مع الملفات فى برنامج مٌكروسوفت اسماء زكى سعد على على شاهٌن مستجد ٣٣١٠٣٨٨٣

Word xpتحرٌر النصوص فى برنامج مٌكروسوفت اسماء شعبان عبدالجلٌل شعبان مستجد ٣٤١٠٣٨٨٤

Word XPالتعامل مع الجداول فى برنامج مٌكروسوفت اسماء عبدالعاطى مصطفى عبدالفتاح مستجد ٣٥١٠٣٨٨٥

Word xpالتعامل مع الصور فى برنامج مٌكروسوفت اسماء دمحم دمحم ٌسرى حافظ نصار مستجد ٣٦١٠٣٨٨٦

Word xpالتعامل مع الرسومات فى برنامج مٌكروسوفت اشرف مصباح عباس السعٌد عبد ربه مستجد ٣٧١٠٣٨٨٧

word xpإدران االرتباط الشعبى ورأس تذٌٌل الصفحة فى برنامج مٌكوسوفت االء دمحم ابراهٌم السٌد السبع مستجد ٣٨١٠٣٨٨٨

مفهوم التكنولوجٌااالء دمحم زكرٌا امام لناوى مستجد ٣٩١٠٣٨٨٩

مظاهر مشكلة تفجر المعلوماتاالء دمحم عبدالرافع الجٌار مستجد ٤٠١٠٣٨٩٠

 كشف توزٌع الممررات على الطالب

االجتماع، مادة الحاسب اآللى- انتظام - المتحان طالب الفرلة األولى 

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

٢٠١٦ الئحة 



فتحية الحوتي.د.م.ثـــروت الديـب              أ/ أد

مسلسل
رلم 

الجلوس
مالحظاتاسم البحثاسم الطالبحالة المٌد

مفهوم تكنولوجٌا المعلوماتاالء ٌاسر دمحم دمحم مجاهد المجدى مستجد ٤١١٠٣٨٩١

مجتمع المعلوماتالسٌد دمحم صابر السٌد الزهٌرى مستجد ٤٢١٠٣٨٩٢

مراحل تطور الحاسبات اإللكترونٌةالشٌماء السٌد السٌد سٌد احمد ابو العٌون مستجد ٤٣١٠٣٨٩٣

ممٌزات الحاسب اآللىامانى اٌمن عبد الجواد الشاذلى مستجد ٤٤١٠٣٨٩٤

استخدامات الحاسب اإللكترونى فى االتصالامانى دمحم ماهر عبد الرحمن خلٌل مستجد ٤٥١٠٣٨٩٥

أنواع الحاسبات اإللكترونٌةامل دمحم عبد الفتاح دمحم شهاب مستجد ٤٦١٠٣٨٩٦

تصنٌف الحاسبات اإللكترونٌةامنٌه اٌمن دمحم جمال الدٌن محمود الوكٌل مستجد ٤٧١٠٣٨٩٧

مكونات الحاسب اآللىامنٌه دمحم السٌد رمضان على مستجد ٤٨١٠٣٨٩٨

المكونات المادٌة للحاسبامٌره ابراهٌم شعبان السٌد عبد الجواد مستجد ٤٩١٠٣٨٩٩

مكونات لوحة المفاتٌحامٌره اشرف حماد ٌوسف العسٌلى مستجد ٥٠١٠٣٩٠٠

وحدات اإلدخالامٌره المصبى السٌد احمد المصبى مستجد ٥١١٠٣٩٠١

وحدات اإلخراجامٌره خالد محمود عبد الرحمن عبد المطلب مستجد ٥٢١٠٣٩٠٢

وحدة التشغٌل المركزٌةامٌره دمحم الداودى دمحم عساسه مستجد ٥٣١٠٣٩٠٣

أنواع برامج الحاسبانجى دمحم على رمضان على مستجد ٥٤١٠٣٩٠٤

معالجة البٌاناتانجى هشام عبدالمادر حسن زٌن الدٌن مستجد ٥٥١٠٣٩٠٥

معالجة المعلوماتاٌاد جمال محمود ابراهٌم مستجد ٥٦١٠٣٩٠٦

Windowsنظام التشغٌل اٌمان جهاد السٌد توفٌك مستجد ٥٧١٠٣٩٠٧

طبٌعة نظام النوافذ بالحاسبات وممٌزاتهاٌمان رجب جاب هللا ٌوسف عوضٌن مستجد ٥٨١٠٣٩٠٨

نشأة شبكة اإلنترنتاٌمان سمٌر فهمى احمد سلٌمان زٌاده مستجد ٥٩١٠٣٩٠٩

مهام وظائف الشبكات وأشكال االتصال باإلنترنتاٌمان كمال دمحم كامل خلٌل مستجد ٦٠١٠٣٩١٠

٢٠١٦ الئحة 

االجتماع ، مادة الحاسب اآللى- انتظام - المتحان طالب الفرلة األولى 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزٌع الممررات على الطالب



فتحية الحوتي.د.م.ثـــروت الديـب              أ/ أد

مسلسل
رلم 

الجلوس
مالحظاتاسم البحثاسم الطالبحالة المٌد

خدمات شبكة اإلنترنتاٌمان دمحم الباز مصطفى الهوارى مستجد ٦١١٠٣٩١١

البرٌد اإللكترونىاٌمان ناجح عبد الظاهر صدٌك مستجد ٦٢١٠٣٩١٢

التجارة اإللكترونٌةاٌه اٌمن دمحم فهٌم حسن مستجد ٦٣١٠٣٩١٣

للك الكمبٌوتر وإدمان اإلنترنتاٌه عبد الفتاح عبد الرحمن عبد الفتاح دمحم مستجد ٦٤١٠٣٩١٤

(اإلنترنت)سلبٌات شبكة المعلومات اٌه على دمحم عباس مستجد ٦٥١٠٣٩١٥

أخاللٌات العمل باإلنترنتاٌه دمحم مصطفى احمد محمود مستجد ٦٦١٠٣٩١٦

علم اجتماع التكنولوجٌاباسل احمد عمادالدٌن على عبد السالم الشهاوى مستجد ٦٧١٠٣٩١٧

المعلوماتٌة االجتماعٌة ومعلوماتٌة المجتمعات المحلٌةبسنت دمحم عبد العاطى عبد العاطى عبد العزٌز مستجد ٦٨١٠٣٩١٨

علم االجتماع الرلمىبٌشوى رٌمون سمٌر عوض هللا جرجس مستجد ٦٩١٠٣٩١٩

علم االجتماع الساٌبرى واالفتراضىتامر خالد السٌد عبد المنعم مستجد ٧٠١٠٣٩٢٠

Word XPالتعامل مع الملفات فى برنامج مٌكروسوفت تسنٌم حمزة نسٌم العزب مستجد ٧١١٠٣٩٢١

Word xpتحرٌر النصوص فى برنامج مٌكروسوفت جاسر حمدان عبد الحلٌم دمحم ٌونس مستجد ٧٢١٠٣٩٢٢

Word XPالتعامل مع الجداول فى برنامج مٌكروسوفت جهاد مدحت ابراهٌم السٌد مستجد ٧٣١٠٣٩٢٣

Word xpالتعامل مع الصور فى برنامج مٌكروسوفت جوده دمحم عبد الجواد توفٌك شحاته مستجد ٧٤١٠٣٩٢٤

Word xpالتعامل مع الرسومات فى برنامج مٌكروسوفت حازم عطٌه السٌد عطٌه متولى راشد مستجد ٧٥١٠٣٩٢٥

word xpإدران االرتباط الشعبى ورأس تذٌٌل الصفحة فى برنامج مٌكوسوفت حبٌبه دمحم عبد الهادى عبد الرازق بكرى مستجد ٧٦١٠٣٩٢٦

مفهوم التكنولوجٌاحسام اشرف عبد التواب عمر مستجد ٧٧١٠٣٩٢٧

مظاهر مشكلة تفجر المعلوماتحسن عطٌه دمحم حسن شعبان نجم مستجد ٧٨١٠٣٩٢٨

مفهوم تكنولوجٌا المعلوماتحسناء المتولى الذكى دمحم ٌوسف مستجد ٧٩١٠٣٩٢٩

مجتمع المعلوماتحسٌن دمحم عبد العاطى الدسولى مستجد ٨٠١٠٣٩٣٠

جامعة المنصورة

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

٢٠١٦ الئحة 

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزٌع الممررات على الطالب

االجتماع، مادة الحاسب اآللى- انتظام - المتحان طالب الفرلة األولى 



فتحية الحوتي.د.م.ثـــروت الديـب              أ/ أد

مسلسل
رلم 

الجلوس
مالحظاتاسم البحثاسم الطالبحالة المٌد

مراحل تطور الحاسبات اإللكترونٌةحمامه جاب هللا دمحم الغندور مستجد ٨١١٠٣٩٣١

ممٌزات الحاسب اآللىحنان طه االمام شحاته مستجد ٨٢١٠٣٩٣٢

استخدامات الحاسب اإللكترونى فى االتصالحنٌن دمحم المتولى المتولى عبوره مستجد ٨٣١٠٣٩٣٣

أنواع الحاسبات اإللكترونٌةخالد اٌمن شكرى طوسون هالل مستجد ٨٤١٠٣٩٣٤

تصنٌف الحاسبات اإللكترونٌةخالد طارق دمحم رفعت المنزالوى مستجد ٨٥١٠٣٩٣٥

مكونات الحاسب اآللىخالد عبد الناصر دمحم خلٌل مستجد ٨٦١٠٣٩٣٦

المكونات المادٌة للحاسبخلود عصام محمود دمحم عبد المجٌد مستجد ٨٧١٠٣٩٣٧

مكونات لوحة المفاتٌحخلود على على دمحم احمد الشنٌطً مستجد ٨٨١٠٣٩٣٨

وحدات اإلدخالخلود دمحم رفعت دمحم حمزه مستجد ٨٩١٠٣٩٣٩

وحدات اإلخراجدالٌا احمد دمحم احمد على الوكٌل مستجد ٩٠١٠٣٩٤٠

وحدة التشغٌل المركزٌةدالٌا بهاء الدٌن محمود احمد عوض هللا مستجد ٩١١٠٣٩٤١

أنواع برامج الحاسبدعاء مصطفى دمحم شولى لشطه خٌال مستجد ٩٢١٠٣٩٤٢

معالجة البٌاناتدنٌا سمٌر دمحم الدسولى البٌطانى مستجد ٩٣١٠٣٩٤٣

معالجة المعلوماتدنٌا عالء السٌد على مصطفى السعدنً مستجد ٩٤١٠٣٩٤٤

Windowsنظام التشغٌل دٌنا عارف السٌد عارف متولى مستجد ٩٥١٠٣٩٤٥

طبٌعة نظام النوافذ بالحاسبات وممٌزاتهدٌنا عبد هللا دمحم احمد مستجد ٩٦١٠٣٩٤٦

نشأة شبكة اإلنترنتدٌنا عالء الشاذلى الشاذلى الفمى مستجد ٩٧١٠٣٩٤٧

مهام وظائف الشبكات وأشكال االتصال باإلنترنتدٌنا دمحم فتحً دمحم مرزوق مستجد ٩٨١٠٣٩٤٨

خدمات شبكة اإلنترنترائد راشد عبد السالم رشدى عبد الهادى مستجد ٩٩١٠٣٩٤٩

البرٌد اإللكترونىرانا دمحم السٌد حسن عبدهللا مستجد ١٠٠١٠٣٩٥٠

االجتماع، مادة الحاسب اآللى- انتظام - المتحان طالب الفرلة األولى 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزٌع الممررات على الطالب

٢٠١٦ الئحة 



فتحية الحوتي.د.م.ثـــروت الديـب              أ/ أد

مسلسل
رلم 

الجلوس
مالحظاتاسم البحثاسم الطالبحالة المٌد

التجارة اإللكترونٌةرانٌا جمال معوض السٌد مستجد ١٠١١٠٣٩٥١

للك الكمبٌوتر وإدمان اإلنترنترانٌا على دمحم على بركات مستجد ١٠٢١٠٣٩٥٢

(اإلنترنت)سلبٌات شبكة المعلومات رحاب بهاء الدٌن فتوح دمحم احمد العجمى مستجد ١٠٣١٠٣٩٥٣

أخاللٌات العمل باإلنترنترحاب لبٌب دمحم جمال اسماعٌل غزي مستجد ١٠٤١٠٣٩٥٤

علم اجتماع التكنولوجٌارحمه بالل دمحم سلٌمان موسى مستجد ١٠٥١٠٣٩٥٥

المعلوماتٌة االجتماعٌة ومعلوماتٌة المجتمعات المحلٌةرحمه دمحم حسٌن دمحم مصطفى مستجد ١٠٦١٠٣٩٥٦

علم االجتماع الرلمىرحمه ٌاسر على السادات حسن حماد مستجد ١٠٧١٠٣٩٥٧

علم االجتماع الساٌبرى واالفتراضىرلٌه عادل مصطفى ابراهٌم الزٌات مستجد ١٠٨١٠٣٩٥٨

Word XPالتعامل مع الملفات فى برنامج مٌكروسوفت رنا ابراهٌم عبد العاطى الشربٌنى دمحم مستجد ١٠٩١٠٣٩٥٩

Word xpتحرٌر النصوص فى برنامج مٌكروسوفت رنا هشام الدسولى الدسولى النمله مستجد ١١٠١٠٣٩٦٠

Word XPالتعامل مع الجداول فى برنامج مٌكروسوفت رنا وائل احمد عبد العظٌم حماد مستجد ١١١١٠٣٩٦١

Word xpالتعامل مع الصور فى برنامج مٌكروسوفت روان ممدوح احمد عبد المحسن مستجد ١١٢١٠٣٩٦٢

Word xpالتعامل مع الرسومات فى برنامج مٌكروسوفت رواٌدا اٌهاب رمضان عبد العزٌز النمورى مستجد ١١٣١٠٣٩٦٣

word xpإدران االرتباط الشعبى ورأس تذٌٌل الصفحة فى برنامج مٌكوسوفت روحٌه السٌد دمحم عزالدٌن مصطفً مستجد ١١٤١٠٣٩٦٤

مفهوم التكنولوجٌارٌم جمعه دمحم الحمالى السٌد مستجد ١١٥١٠٣٩٦٥

مظاهر مشكلة تفجر المعلوماتزكرٌا عباس زكرٌا نور الدٌن عباس مستجد ١١٦١٠٣٩٦٦

مفهوم تكنولوجٌا المعلوماتزٌاد دمحم دمحم السعٌد عبدالمجٌد زهران مستجد ١١٧١٠٣٩٦٧

مجتمع المعلوماتساره جمعه محمود عبد العاطى مستجد ١١٨١٠٣٩٦٨

مراحل تطور الحاسبات اإللكترونٌةساره رضا فوزى عبد الموى مستجد ١١٩١٠٣٩٦٩

ممٌزات الحاسب اآللىساره طارق السٌد عبد الرحمن الشوربجى مستجد ١٢٠١٠٣٩٧٠

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزٌع الممررات على الطالب

االجتماع، مادة الحاسب اآللى- انتظام - المتحان طالب الفرلة األولى 

جامعة المنصورة

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

٢٠١٦ الئحة 



فتحية الحوتي.د.م.ثـــروت الديـب              أ/ أد

مسلسل
رلم 

الجلوس
مالحظاتاسم البحثاسم الطالبحالة المٌد

استخدامات الحاسب اإللكترونى فى االتصالساره على ابراهٌم الحسنى مستجد ١٢١١٠٣٩٧١

أنواع الحاسبات اإللكترونٌةسامٌه صبرى كامل المتولى ابراهٌم مستجد ١٢٢١٠٣٩٧٢

تصنٌف الحاسبات اإللكترونٌةسلمى عبد السمٌع ابراهٌم اسماعٌل بهلول مستجد ١٢٣١٠٣٩٧٣

مكونات الحاسب اآللىسمر اٌهاب منٌر لاسمى المتولى مستجد ١٢٤١٠٣٩٧٤

المكونات المادٌة للحاسبسمٌره حمدى دمحم دمحم ابراهٌم مستجد ١٢٥١٠٣٩٧٥

مكونات لوحة المفاتٌحسهٌله دمحم عبد اللطٌف ابو المعاطى مستجد ١٢٦١٠٣٩٧٦

وحدات اإلدخالشادى دمحم عبدالشكور اسماعٌل متارد مستجد ١٢٧١٠٣٩٧٧

وحدات اإلخراجشٌماء عادل دمحم احمد الالوندى مستجد ١٢٨١٠٣٩٧٨

وحدة التشغٌل المركزٌةشٌماء عادل دمحم احمد سلٌمان مستجد ١٢٩١٠٣٩٧٩

أنواع برامج الحاسبصبرٌه نجاح دمحم رأفت المندوه مستجد ١٣٠١٠٣٩٨٠

معالجة البٌاناتصالح دمحم صالح دمحم على مستجد ١٣١١٠٣٩٨١

معالجة المعلوماتضحى راشد رٌاض راشد العوضى مستجد ١٣٢١٠٣٩٨٢

Windowsنظام التشغٌل ضحى هشام عبد السالم دمحم حافظ كٌوان مستجد ١٣٣١٠٣٩٨٣

طبٌعة نظام النوافذ بالحاسبات وممٌزاتهعال عبد المنعم مختار دمحم الجالد مستجد ١٣٤١٠٣٩٨٤

نشأة شبكة اإلنترنتعلى احمد على الدرسى مستجد ١٣٥١٠٣٩٨٥

مهام وظائف الشبكات وأشكال االتصال باإلنترنتعلى اشرف على اسماعٌل عبد اللطٌف مستجد ١٣٦١٠٣٩٨٦

خدمات شبكة اإلنترنتعلى عبد المجٌد سراج الشال مستجد ١٣٧١٠٣٩٨٧

البرٌد اإللكترونىعلى دمحم عبد الخالك وهبه مستجد ١٣٨١٠٣٩٨٨

التجارة اإللكترونٌةعلٌاء احمد عوض جمعه مستجد ١٣٩١٠٣٩٨٩

للك الكمبٌوتر وإدمان اإلنترنتعمر ابراهٌم دمحم مصطفى على مستجد ١٤٠١٠٣٩٩٠

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزٌع الممررات على الطالب، مادة الحاسب اآللى

االجتماع، مادة الحاسب اآللى- انتظام - المتحان طالب الفرلة األولى 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

٢٠١٦ الئحة 



فتحية الحوتي.د.م.ثـــروت الديـب              أ/ أد

مسلسل
رلم 

الجلوس
مالحظاتاسم البحثاسم الطالبحالة المٌد

(اإلنترنت)سلبٌات شبكة المعلومات عمر عبد هللا دمحم عبد الجواد على مستجد ١٤١١٠٣٩٩١

أخاللٌات العمل باإلنترنتعهد ٌاسر ماهر مصطفى البرهمتوش مستجد ١٤٢١٠٣٩٩٢

علم اجتماع التكنولوجٌاغاده رضا محمود ابراهٌم شداد مستجد ١٤٣١٠٣٩٩٣

المعلوماتٌة االجتماعٌة ومعلوماتٌة المجتمعات المحلٌةفارس ابراهٌم حسن عبد العزٌز مستجد ١٤٤١٠٣٩٩٤

علم االجتماع الرلمىفارس طارق السٌد دمحم ابوشوشه مستجد ١٤٥١٠٣٩٩٥

علم االجتماع الساٌبرى واالفتراضىفاطمه رضا عزمى حافظ مستجد ١٤٦١٠٣٩٩٦

Word XPالتعامل مع الملفات فى برنامج مٌكروسوفت فاطمه دمحم دمحم الحسنٌن مستجد ١٤٧١٠٣٩٩٧

Word xpتحرٌر النصوص فى برنامج مٌكروسوفت كرٌم اٌمن فتحى دمحم خضر مستجد ١٤٨١٠٣٩٩٨

Word XPالتعامل مع الجداول فى برنامج مٌكروسوفت لبنى عبد الكرٌم همام ابراهٌم فٌاض مستجد ١٤٩١٠٣٩٩٩

Word xpالتعامل مع الصور فى برنامج مٌكروسوفت لمٌس ممدوح احمد حسن الخولى مستجد ١٥٠١٠٤٠٠٠

Word xpالتعامل مع الرسومات فى برنامج مٌكروسوفت ماجد سامى دمحم على احمد مستجد ١٥١١٠٤٠٠١

word xpإدران االرتباط الشعبى ورأس تذٌٌل الصفحة فى برنامج مٌكوسوفت ماجى هانى اسكندر ودٌع فانوس شحاته مستجد ١٥٢١٠٤٠٠٢

مفهوم التكنولوجٌامجدى دمحم دمحم الدسولى مندور مستجد ١٥٣١٠٤٠٠٣

مظاهر مشكلة تفجر المعلوماتدمحم احمد شفٌع السٌد الزغبى مستجد ١٥٤١٠٤٠٠٤

مفهوم تكنولوجٌا المعلوماتدمحم احمد عبد اللطٌف بدوي لاسم مستجد ١٥٥١٠٤٠٠٥

مجتمع المعلوماتدمحم احمد دمحم السٌد مستجد ١٥٦١٠٤٠٠٦

مراحل تطور الحاسبات اإللكترونٌةدمحم اشرف عبد المطلب ابراهٌم عباس مستجد ١٥٧١٠٤٠٠٧

ممٌزات الحاسب اآللىدمحم السٌد الحاج محمود العشرى مستجد ١٥٨١٠٤٠٠٨

استخدامات الحاسب اإللكترونى فى االتصالدمحم اٌمن السٌد ابراهٌم هٌكل مستجد ١٥٩١٠٤٠٠٩

أنواع الحاسبات اإللكترونٌةدمحم توفٌك رمضان السروى مستجد ١٦٠١٠٤٠١٠

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

٢٠١٦ الئحة 

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب

جامعة المنصورة

 كشف توزٌع الممررات على الطالب

االجتماع، مادة الحاسب اآللى- انتظام - المتحان طالب الفرلة األولى 



فتحية الحوتي.د.م.ثـــروت الديـب              أ/ أد

مسلسل
رلم 

الجلوس
مالحظاتاسم البحثاسم الطالبحالة المٌد

تصنٌف الحاسبات اإللكترونٌةدمحم جمٌل مصباح السٌد احمد مستجد ١٦١١٠٤٠١١

مكونات الحاسب اآللىدمحم حسام السٌد نصر حسٌن مستجد ١٦٢١٠٤٠١٢

المكونات المادٌة للحاسبدمحم حسن مختار مختار عبد الغنى مستجد ١٦٣١٠٤٠١٣

مكونات لوحة المفاتٌحدمحم خالد بدٌر دمحم حسن مستجد ١٦٤١٠٤٠١٤

وحدات اإلدخالدمحم خالد عطٌة توفٌك مستجد ١٦٥١٠٤٠١٥

وحدات اإلخراجدمحم رأفت احمد اسماعٌل الخرٌبى مستجد ١٦٦١٠٤٠١٦

وحدة التشغٌل المركزٌةدمحم رمضان سمٌر حسٌن النمورى مستجد ١٦٧١٠٤٠١٧

أنواع برامج الحاسبدمحم سعد السٌد عٌد ابو العز مستجد ١٦٨١٠٤٠١٨

معالجة البٌاناتدمحم شرٌف دمحم رزق مستجد ١٦٩١٠٤٠١٩

معالجة المعلوماتدمحم صالح عبد الحمٌد صالح على عامر مستجد ١٧٠١٠٤٠٢٠

Windowsنظام التشغٌل دمحم صالح محسن دمحم جمعه مستجد ١٧١١٠٤٠٢١

طبٌعة نظام النوافذ بالحاسبات وممٌزاتهدمحم عامر عبدالفتاح الشحات مستجد ١٧٢١٠٤٠٢٢

نشأة شبكة اإلنترنتدمحم عبدالمحسن ابراهٌم الفرخ مستجد ١٧٣١٠٤٠٢٣

مهام وظائف الشبكات وأشكال االتصال باإلنترنتدمحم عصام عبد العزٌز حلمى حسن مستجد ١٧٤١٠٤٠٢٤

خدمات شبكة اإلنترنتدمحم فتحى عبدالرحمن عبدالفتاح احمد مستجد ١٧٥١٠٤٠٢٥

البرٌد اإللكترونىدمحم نبٌل احمد دمحم بدر مستجد ١٧٦١٠٤٠٢٦

التجارة اإللكترونٌةدمحم ولٌد توفٌك الشربٌنى مستجد ١٧٧١٠٤٠٢٧

للك الكمبٌوتر وإدمان اإلنترنتمحمود حسن محمود حسن المرسى مستجد ١٧٨١٠٤٠٢٨

(اإلنترنت)سلبٌات شبكة المعلومات محمود محسن السٌد دمحم السٌد الحارون مستجد ١٧٩١٠٤٠٢٩

أخاللٌات العمل باإلنترنتمحمود دمحم احمد السٌد احمد مستجد ١٨٠١٠٤٠٣٠

االجتماع، مادة الحاسب اآللى- انتظام - المتحان طالب الفرلة األولى 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

 شئون الطالب

 كشف توزٌع الممررات على الطالب

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب

٢٠١٦ الئحة 



فتحية الحوتي.د.م.ثـــروت الديـب              أ/ أد

مسلسل
رلم 

الجلوس
مالحظاتاسم البحثاسم الطالبحالة المٌد

علم اجتماع التكنولوجٌامحمود دمحم حامد المندوه احمد مستجد ١٨١١٠٤٠٣١

المعلوماتٌة االجتماعٌة ومعلوماتٌة المجتمعات المحلٌةمحمود نبٌل دمحم زاهر مستجد ١٨٢١٠٤٠٣٢

علم االجتماع الرلمىمروه السعٌد عبد العزٌز حسن رزق مستجد ١٨٣١٠٤٠٣٣

علم االجتماع الساٌبرى واالفتراضىمروه حسام فتحى ذكى حسن االمام مستجد ١٨٤١٠٤٠٣٤

Word XPالتعامل مع الملفات فى برنامج مٌكروسوفت مرٌم السٌد عبد العزٌز عبد الحمٌد االسود مستجد ١٨٥١٠٤٠٣٥

Word xpتحرٌر النصوص فى برنامج مٌكروسوفت مرٌم رضا دمحم زاٌد مستجد ١٨٦١٠٤٠٣٦

Word XPالتعامل مع الجداول فى برنامج مٌكروسوفت مرٌم دمحم احمد المتولً مستجد ١٨٧١٠٤٠٣٧

Word xpالتعامل مع الصور فى برنامج مٌكروسوفت مرٌم مصطفى شعبان دمحم شعبان مستجد ١٨٨١٠٤٠٣٨

Word xpالتعامل مع الرسومات فى برنامج مٌكروسوفت مرٌم هشام عبد المادر دمحم النجار مستجد ١٨٩١٠٤٠٣٩

word xpإدران االرتباط الشعبى ورأس تذٌٌل الصفحة فى برنامج مٌكوسوفت مصطفى احمد حسانى عبد الحمٌد حسانٌن مستجد ١٩٠١٠٤٠٤٠

مفهوم التكنولوجٌاممدوح عادل دمحم عبد المجٌد سٌد احمد مستجد ١٩١١٠٤٠٤١

مظاهر مشكلة تفجر المعلوماتمنار ابراهٌم عبد البدٌع ٌوسف زٌد مستجد ١٩٢١٠٤٠٤٢

مفهوم تكنولوجٌا المعلوماتمنار دمحم عبد الهادى دمحم البٌومى مستجد ١٩٣١٠٤٠٤٣

مجتمع المعلوماتمنار دمحم محمود البانوبى مستجد ١٩٤١٠٤٠٤٤

مراحل تطور الحاسبات اإللكترونٌةمنة هللا طلعت احمد دمحم حسٌن مستجد ١٩٥١٠٤٠٤٥

ممٌزات الحاسب اآللىمنه هللا حسٌن على ابراهٌم كٌوان مستجد ١٩٦١٠٤٠٤٦

استخدامات الحاسب اإللكترونى فى االتصالمنه هللا دمحم عبد الشافى اسماعٌل ابراهٌم مستجد ١٩٧١٠٤٠٤٧

أنواع الحاسبات اإللكترونٌةمنى دمحم عبد الجواد حسٌن سالم مستجد ١٩٨١٠٤٠٤٨

تصنٌف الحاسبات اإللكترونٌةمى حسٌن السعٌد ابو المجد مستجد ١٩٩١٠٤٠٤٩

مكونات الحاسب اآللىمٌاده المتولى دمحم ابراهٌم عطا مستجد ٢٠٠١٠٤٠٥٠

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزٌع الممررات على الطالب

االجتماع، مادة الحاسب اآللى- انتظام - المتحان طالب الفرلة األولى 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

٢٠١٦ الئحة 



فتحية الحوتي.د.م.ثـــروت الديـب              أ/ أد

مسلسل
رلم 

الجلوس
مالحظاتاسم البحثاسم الطالبحالة المٌد

المكونات المادٌة للحاسبمٌاده عبدالوهاب عبدالمعبود السعٌد مستجد ٢٠١١٠٤٠٥١

مكونات لوحة المفاتٌحمٌرنا امجد فاروق غنٌم مستجد ٢٠٢١٠٤٠٥٢

وحدات اإلدخالنانسى وائل احمد دمحم جمعه مستجد ٢٠٣١٠٤٠٥٣

وحدات اإلخراجناهد دمحم عبدهللا دمحم ابراهٌم مستجد ٢٠٤١٠٤٠٥٤

وحدة التشغٌل المركزٌةنجالء مصطفى فتحى مصطفى مهادل مستجد ٢٠٥١٠٤٠٥٥

أنواع برامج الحاسبندا حامد على متولى مستجد ٢٠٦١٠٤٠٥٦

معالجة البٌاناتندا دمحم ابراهٌم عبد الغنى مستجد ٢٠٧١٠٤٠٥٧

معالجة المعلوماتندى هشام محمود خلٌل والى مستجد ٢٠٨١٠٤٠٥٨

Windowsنظام التشغٌل نرمٌن مسعد حسن حسن البلتاجى مستجد ٢٠٩١٠٤٠٥٩

طبٌعة نظام النوافذ بالحاسبات وممٌزاتهنور مختار احمد دمحم منصور العرالً مستجد ٢١٠١٠٤٠٦٠

نشأة شبكة اإلنترنتنورا السٌد السٌد على المالح مستجد ٢١١١٠٤٠٦١

مهام وظائف الشبكات وأشكال االتصال باإلنترنتنورا ٌحٌى السٌد مكاوى على مستجد ٢١٢١٠٤٠٦٢

خدمات شبكة اإلنترنتنورهان اسامه ٌوسف عبد اللطٌف مستجد ٢١٣١٠٤٠٦٣

البرٌد اإللكترونىنورهان المتولى دمحم الشحات مستجد ٢١٤١٠٤٠٦٤

التجارة اإللكترونٌةنورهان دمحم دمحم عبد الغنى الزعبالوى مستجد ٢١٥١٠٤٠٦٥

للك الكمبٌوتر وإدمان اإلنترنتنورهان نصر الدٌن دمحم احمد ابراهٌم مستجد ٢١٦١٠٤٠٦٦

(اإلنترنت)سلبٌات شبكة المعلومات نٌره المتولى حمدى المتولى دمحم مستجد ٢١٧١٠٤٠٦٧

أخاللٌات العمل باإلنترنتنٌره نصار احمد سٌد مستجد ٢١٨١٠٤٠٦٨

علم اجتماع التكنولوجٌاهاجر دمحم رمضان سٌد احمد على مستجد ٢١٩١٠٤٠٦٩

المعلوماتٌة االجتماعٌة ومعلوماتٌة المجتمعات المحلٌةهاجر والى البٌلى عبد اللطٌف عجٌنه مستجد ٢٢٠١٠٤٠٧٠

االجتماع، مادة الحاسب اآللى- انتظام - المتحان طالب الفرلة األولى 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

 شئون الطالب

 كشف توزٌع الممررات على الطالب

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب

٢٠١٦ الئحة 



فتحية الحوتي.د.م.ثـــروت الديـب              أ/ أد

مسلسل
رلم 

الجلوس
مالحظاتاسم البحثاسم الطالبحالة المٌد

علم االجتماع الرلمىهاله دمحم مصطفى دمحم رزٌك مستجد ٢٢١١٠٤٠٧١

علم االجتماع الساٌبرى واالفتراضىهدى حازم احمد احمد عبد الهادى مستجد ٢٢٢١٠٤٠٧٢

Word XPالتعامل مع الملفات فى برنامج مٌكروسوفت هدى ٌوسف ابراهٌم دمحم سلٌمان مستجد ٢٢٣١٠٤٠٧٣

Word xpتحرٌر النصوص فى برنامج مٌكروسوفت هدٌر خمٌس كامل بدٌر دمحم رمضان مستجد ٢٢٤١٠٤٠٧٤

Word XPالتعامل مع الجداول فى برنامج مٌكروسوفت هدٌر عبد الرحمن المتولى عبد الرحمن المنجى مستجد ٢٢٥١٠٤٠٧٥

Word xpالتعامل مع الصور فى برنامج مٌكروسوفت همسه دمحم منصور دمحم ابو عرب مستجد ٢٢٦١٠٤٠٧٦

Word xpالتعامل مع الرسومات فى برنامج مٌكروسوفت هند دمحم عبد الحمٌد عبد الرازق حسون مستجد ٢٢٧١٠٤٠٧٧

word xpإدران االرتباط الشعبى ورأس تذٌٌل الصفحة فى برنامج مٌكوسوفت هٌام عصام سلطان جمعه مستجد ٢٢٨١٠٤٠٧٨

مفهوم التكنولوجٌاوالء ولٌد احمد مشرف مستجد ٢٢٩١٠٤٠٧٩

مظاهر مشكلة تفجر المعلوماتٌارا ماهر مستجٌر دمحم حراز مستجد ٢٣٠١٠٤٠٨٠

مفهوم تكنولوجٌا المعلوماتٌاسمٌن السٌد حسن الشربٌنى مستجد ٢٣١١٠٤٠٨١

مجتمع المعلوماتٌاسمٌن جمعه دمحم ممبل المرسى مستجد ٢٣٢١٠٤٠٨٢

مراحل تطور الحاسبات اإللكترونٌةٌاسمٌن عبد المنعم عباس عبد المنعم ٌاسٌن مستجد ٢٣٣١٠٤٠٨٣

ممٌزات الحاسب اآللىٌاسمٌن عبدالباسط مصطفى عبدالباسط السٌد مستجد ٢٣٤١٠٤٠٨٤

استخدامات الحاسب اإللكترونى فى االتصالٌاسمٌن عالء احمد على العفٌفى مستجد ٢٣٥١٠٤٠٨٥

أنواع الحاسبات اإللكترونٌةٌاسمٌن دمحم موسى عبد الفتاح ابو دٌب مستجد ٢٣٦١٠٤٠٨٦

تصنٌف الحاسبات اإللكترونٌةٌمنى احمد عبد الحمٌد الطنبولى مستجد ٢٣٧١٠٤٠٨٧

مكونات الحاسب اآللىٌمنى عاطف عبد الحمٌد زٌدان مستجد ٢٣٨١٠٤٠٨٨

المكونات المادٌة للحاسبٌوسف عماد حمدى على مستجد ٢٣٩١٠٤٠٨٩

مكونات لوحة المفاتٌحٌوسف هشام دمحم احمد مستجد ٢٤٠١٠٤٠٩٠

 كشف توزٌع الممررات على الطالب

االجتماع، مادة الحاسب اآللى- انتظام - المتحان طالب الفرلة األولى 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب



فتحية الحوتي.د.م.ثـــروت الديـب              أ/ أد

مسلسل
رلم 

الجلوس
مالحظاتاسم البحثاسم الطالبحالة المٌد

وحدات اإلدخالاحمد نبٌل عطٌة عوض ابو العطا مستجد ٢٤١١٠٤٠٩١

وحدات اإلخراجدمحم سمٌر ٌالوت مصطفى حسون مستجد ٢٤٢١٠٤٠٩٢

وحدة التشغٌل المركزٌةاحمد ابراهٌم احمد ابراهٌم احمد رحٌم مستجد ٢٤٣١٠٤٠٩٣

أنواع برامج الحاسباٌمان خالد احمد الوهٌدى سعٌد مستجد ٢٤٤١٠٤٠٩٤

معالجة البٌاناتاٌمان اٌهاب زاٌد السٌد االلفى مستجد ٢٤٥١٠٤٠٩٥

معالجة المعلوماتضٌاء سامى الرفاعى دمحم المتولى مستجد ٢٤٦١٠٤٠٩٦

Windowsنظام التشغٌل احمد اٌمن عبدالحمٌد دمحم ٌوسف مستجد ٢٤٧١٠٤٠٩٧

طبٌعة نظام النوافذ بالحاسبات وممٌزاتهنور رضا نجٌب دمحم حجازى مستجد ٢٤٨١٠٤٠٩٨

نشأة شبكة اإلنترنتدمحم الموافى عبدهللا محمود عبدهللا مستجد ٢٤٩١٠٤٠٩٩

مهام وظائف الشبكات وأشكال االتصال باإلنترنتمعتز اسامه اسماعٌل الفناجٌلى مستجد ٢٥٠١٠٤١٠٠

خدمات شبكة اإلنترنتدمحم شكرى برهام المتولى دمحم مستجد ٢٥١١٠٤١٠١

البرٌد اإللكترونىسحر محمود دمحم سلٌمان سلٌمان مستجد ٢٥٢١٠٤١٠٢

اشرف عادل دمحم احمد بدوى باق ١١٠٤١٤١

اكرام دمحم عبده احمد عبده باق ٢١٠٤١٤٢

حامد عبد الحمٌد حامد الشرباصى باق ٣١٠٤١٤٣

رامى اٌمن سعد الباز الزهٌرى باق ٤١٠٤١٤٤

عبدهللا السٌد الدسولى عبدالمنعم باق ٥١٠٤١٤٥

فاطمه الزهراء اٌمن نبٌه دمحمعلى باق ٦١٠٤١٤٦

فاطمه دمحم عماره جعفر باق ٧١٠٤١٤٧

كرٌم مجدى حسن ابوالممصان باق ٨١٠٤١٤٨

االجتماع، مادة الحاسب اآللى- انتظام - المتحان طالب الفرلة األولى 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزٌع الممررات على الطالب

٢٠١٦ الئحة 



فتحية الحوتي.د.م.ثـــروت الديـب              أ/ أد

مسلسل
رلم 

الجلوس
مالحظاتاسم البحثاسم الطالبحالة المٌد

دمحم اشرف احمد عوض دمحم باق ٩١٠٤١٤٩

دمحم رمضان دمحم عوض باق ١٠١٠٤١٥٠

دمحم عادل ابراهٌم الشحات باق ١١١٠٤١٥١

محمود احمد دمحم ابراهٌم سٌد احمد باق ١٢١٠٤١٥٢

نرمٌن دمحم الدسولً السٌد الزغبً باق ١٣١٠٤١٥٣

نسرٌن دمحم المغاورى احمد الفار باق ١٤١٠٤١٥٤

نوال السعٌد دمحم الحسٌنى دمحم باق ١٥١٠٤١٥٥

هدى ٌسرى جاد على احمد باق ١٦١٠٤١٥٦

ٌوسف عبد هللا عبد العلٌم ابراهٌم احمد باق ١٧١٠٤١٥٧

ٌوسف عبد الهادى على عبد الجلٌل عوضٌن باق ١٨١٠٤١٥٨

عمر بندر على سعٌد العازمى وافد باق ١٩١٠٤١٥٩

االجتماع، مادة الحاسب اآللى- انتظام - المتحان طالب الفرلة األولى 

 شئون الطالب

 كشف توزٌع الممررات على الطالب

جامعة المنصورة

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

٢٠١٦ الئحة 

كلٌة اآلداب



فتحية الحوتي.د.م.ثـــروت الديـب              أ/ أد

مسلسل
رلم 

الجلوس
مالحظاتاسم البحثاسم الطالبحالة المٌد

مفهوم التكنولوجٌاابراهٌم اشرف ابراهٌم ابراهٌم سالم مستجد ١١٠٤٢٦١

مظاهر مشكلة تفجر المعلوماتابراهٌم السٌد البسطوٌسى السٌد مبارن مستجد ٢١٠٤٢٦٢

مفهوم تكنولوجٌا المعلوماتاحمد وجدى دمحم حسن دمحم دمحم الهوارى مستجد ٣١٠٤٢٦٣

مجتمع المعلوماتاحمد ابراهٌم الدسولى السٌد السٌد البسٌونى مستجد ٤١٠٤٢٦٥

مراحل تطور الحاسبات اإللكترونٌةاحمد ابراهٌم حسن اسماعٌل خلٌل مستجد ٥١٠٤٢٦٦

ممٌزات الحاسب اآللىاحمد السٌد دمحم ابراهٌم موسى مستجد ٦١٠٤٢٦٧

استخدامات الحاسب اإللكترونى فى االتصالاحمد جابر عبد العلٌم شبانه مستجد ٧١٠٤٢٦٩

أنواع الحاسبات اإللكترونٌةاحمد جمال احمد احمد فرج مستجد ٨١٠٤٢٧٠

تصنٌف الحاسبات اإللكترونٌةاحمد جهاد شولى دمحم مستجد ٩١٠٤٢٧١

مكونات الحاسب اآللىاحمد حسن سلٌمان حسن على مستجد ١٠١٠٤٢٧٢

المكونات المادٌة للحاسباحمد حمدى السٌد جبر حماده مستجد ١١١٠٤٢٧٣

مكونات لوحة المفاتٌحاحمد حمدى فؤاد دمحم عامر مستجد ١٢١٠٤٢٧٤

وحدات اإلدخالاحمد خلٌل عبٌد عبد المالن مستجد ١٣١٠٤٢٧٥

وحدات اإلخراجاحمد رمضان ابراهٌم دمحم عبدالعزٌز مستجد ١٤١٠٤٢٧٦

وحدة التشغٌل المركزٌةاحمد عادل مختار ذكى السٌد حجازى مستجد ١٥١٠٤٢٧٧

أنواع برامج الحاسباحمد عاطف حامد دمحم بدوى مستجد ١٦١٠٤٢٧٨

معالجة البٌاناتاحمد عبد الحمٌد عبد الغفار عبد العزٌز مستجد ١٧١٠٤٢٧٩

معالجة المعلوماتاحمد عبد الستار دمحم المندوه مستجد ١٨١٠٤٢٨٠

Windowsنظام التشغٌل احمد عصام ابراهٌم دكرورى دمحم مستجد ١٩١٠٤٢٨١

طبٌعة نظام النوافذ بالحاسبات وممٌزاتهاحمد عصام فاروق احمد المصرى مستجد ٢٠١٠٤٢٨٢

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزٌع الممررات على الطالب

٢٠١٦ الئحة 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

جامعة المنصورة

االجتماع، مادة الحاسب اآللى- انتساب موجة - المتحان طالب الفرلة األولى 



فتحية الحوتي.د.م.ثـــروت الديـب              أ/ أد

مسلسل
رلم 

الجلوس
مالحظاتاسم البحثاسم الطالبحالة المٌد

نشأة شبكة اإلنترنتاحمد عطٌه دمحم عطٌة دمحم مستجد ٢١١٠٤٢٨٣

مهام وظائف الشبكات وأشكال االتصال باإلنترنتاحمد على عوض على الشربٌنى مستجد ٢٢١٠٤٢٨٤

خدمات شبكة اإلنترنتاحمد عماد جاد احمد صادق مستجد ٢٣١٠٤٢٨٥

البرٌد اإللكترونىاحمد ماهر سعد زغلول احمد مستجد ٢٤١٠٤٢٨٦

التجارة اإللكترونٌةاحمد ماهر دمحم عبد الغنى عمٌر مستجد ٢٥١٠٤٢٨٧

للك الكمبٌوتر وإدمان اإلنترنتاحمد دمحم السعٌد احمد مستجد ٢٦١٠٤٢٨٨

(اإلنترنت)سلبٌات شبكة المعلومات احمد دمحم عبد المادر عبد المادر احمد مستجد ٢٧١٠٤٢٨٩

أخاللٌات العمل باإلنترنتاحمد دمحم على على جمعه مستجد ٢٨١٠٤٢٩٠

علم اجتماع التكنولوجٌااحمد دمحم عوض على احمد هله مستجد ٢٩١٠٤٢٩١

المعلوماتٌة االجتماعٌة ومعلوماتٌة المجتمعات المحلٌةاحمد دمحم دمحم عبدالهادى مستجد ٣٠١٠٤٢٩٢

علم االجتماع الساٌبرى واالفتراضىاحمد دمحم دمحم دمحم فرٌد سالم مستجد ٣١١٠٤٢٩٣

Word XPالتعامل مع الملفات فى برنامج مٌكروسوفت ارٌج دمحم الدسولى عبد الرحٌم مستجد ٣٢١٠٤٢٩٤

Word xpتحرٌر النصوص فى برنامج مٌكروسوفت اسامه السٌد جوده بدوى على مستجد ٣٣١٠٤٢٩٥

Word XPالتعامل مع الجداول فى برنامج مٌكروسوفت اسامه حسام ابراهٌم الدسولى حسانٌن مستجد ٣٤١٠٤٢٩٦

Word xpالتعامل مع الصور فى برنامج مٌكروسوفت اسراء ابو الٌزٌد ابو الٌزٌد شتٌوى مستجد ٣٥١٠٤٢٩٧

Word xpالتعامل مع الرسومات فى برنامج مٌكروسوفت اسراء اسامه امٌن عبد الحمٌد االمام مستجد ٣٦١٠٤٢٩٨

word xpإدران االرتباط الشعبى ورأس تذٌٌل الصفحة فى برنامج مٌكوسوفت اسراء السٌد احمد احمد السٌد صالح مستجد ٣٧١٠٤٢٩٩

مفهوم التكنولوجٌااسراء امٌن السعٌد دمحم احمد النجار مستجد ٣٨١٠٤٣٠٠

مظاهر مشكلة تفجر المعلوماتاسراء خالد عبد المنعم الحسٌنى ابراهٌم مستجد ٣٩١٠٤٣٠١

مفهوم تكنولوجٌا المعلوماتاسراء خالد مصطفى الفمى مستجد ٤٠١٠٤٣٠٢

٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة

 كشف توزٌع الممررات على الطالب

االجتماع، مادة الحاسب اآللى- انتساب موجة - المتحان طالب الفرلة األولى 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب



فتحية الحوتي.د.م.ثـــروت الديـب              أ/ أد

مسلسل
رلم 

الجلوس
مالحظاتاسم البحثاسم الطالبحالة المٌد

مجتمع المعلوماتاسراء عصام حلمى عبد الحلٌم المرسى الفمى مستجد ٤١١٠٤٣٠٣

مراحل تطور الحاسبات اإللكترونٌةاسراء فؤاد سراج الدٌن احمد دمحم مستجد ٤٢١٠٤٣٠٤

ممٌزات الحاسب اآللىاسراء دمحم عبد البر نجا مستجد ٤٣١٠٤٣٠٥

استخدامات الحاسب اإللكترونى فى االتصالاسراء محمود حلمى دمحم على مستجد ٤٤١٠٤٣٠٦

أنواع الحاسبات اإللكترونٌةاسالم خالد رافت حسن العبٌدى مستجد ٤٥١٠٤٣٠٧

تصنٌف الحاسبات اإللكترونٌةاسالم سعد الدٌن السعٌد جبرٌل مستجد ٤٦١٠٤٣٠٨

مكونات الحاسب اآللىاسالم دمحم محسن عثمان عبد هللا مستجد ٤٧١٠٤٣٠٩

المكونات المادٌة للحاسباسالم دمحم دمحم ابراهٌم صابر مستجد ٤٨١٠٤٣١٠

مكونات لوحة المفاتٌحاسماء توكل عبد الونٌس الدكروري مستجد ٤٩١٠٤٣١١

وحدات اإلدخالاسماء رضا عبده مسعد مستجد ٥٠١٠٤٣١٢

وحدات اإلخراجاسماء عثمان عثمان احمد موسى مستجد ٥١١٠٤٣١٣

وحدة التشغٌل المركزٌةاسماء عصام بكر جمٌل دمحم مستجد ٥٢١٠٤٣١٤

أنواع برامج الحاسباسماء عصام دمحم احمد دمحم موسى مستجد ٥٣١٠٤٣١٥

معالجة البٌاناتاالء احمد عواد على لرموط مستجد ٥٤١٠٤٣١٦

معالجة المعلوماتاالء عبد الغنى حسن عبد الغنى ابراهٌم مستجد ٥٥١٠٤٣١٧

Windowsنظام التشغٌل االء دمحم العزب دمحم العزب مستجد ٥٦١٠٤٣١٨

طبٌعة نظام النوافذ بالحاسبات وممٌزاتهاالء دمحم كمال عبد المادر حسن مستجد ٥٧١٠٤٣١٩

نشأة شبكة اإلنترنتاالء وحٌد سٌد احمد الشربٌنى مستجد ٥٨١٠٤٣٢٠

مهام وظائف الشبكات وأشكال االتصال باإلنترنتالسٌد المتولى الششتاوى سلٌمان مستجد ٥٩١٠٤٣٢١

خدمات شبكة اإلنترنتالسٌده اٌهاب عبد الموى دمحم ابراهٌم مستجد ٦٠١٠٤٣٢٢

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزٌع الممررات على الطالب

االجتماع، مادة الحاسب اآللى- انتساب موجة - المتحان طالب الفرلة األولى 

٢٠١٦ الئحة 



فتحية الحوتي.د.م.ثـــروت الديـب              أ/ أد

مسلسل
رلم 

الجلوس
مالحظاتاسم البحثاسم الطالبحالة المٌد

البرٌد اإللكترونىالشٌماء عبد الناصر عبد الحكٌم الجوهرى على مستجد ٦١١٠٤٣٢٣

التجارة اإللكترونٌةامال سلٌم صبحى السٌد مستجد ٦٢١٠٤٣٢٤

للك الكمبٌوتر وإدمان اإلنترنتامانى شحاته عبد البالى شحاته مونس مستجد ٦٣١٠٤٣٢٥

(اإلنترنت)سلبٌات شبكة المعلومات امانى دمحم السعٌد دمحم شاهٌن مستجد ٦٤١٠٤٣٢٦

أخاللٌات العمل باإلنترنتامانى مخلص دمحم دمحم حسٌن مستجد ٦٥١٠٤٣٢٧

علم اجتماع التكنولوجٌاامانى وحٌد عثمان عبد الوهاب احمد مستجد ٦٦١٠٤٣٢٨

المعلوماتٌة االجتماعٌة ومعلوماتٌة المجتمعات المحلٌةامل رمضان السعودى ابراهٌم شاهٌن مستجد ٦٧١٠٤٣٢٩

علم االجتماع الساٌبرى واالفتراضىامل سماره دمحم ابو الفتوح عبد الهادى مستجد ٦٨١٠٤٣٣٠

Word XPالتعامل مع الملفات فى برنامج مٌكروسوفت امنٌه ابراهٌم دمحم احمد خفاجه مستجد ٦٩١٠٤٣٣١

Word xpتحرٌر النصوص فى برنامج مٌكروسوفت امنٌه جهاد دمحم دمحم مستجد ٧٠١٠٤٣٣٢

Word XPالتعامل مع الجداول فى برنامج مٌكروسوفت امنٌه سمٌر صبرى ابراهٌم اسماعٌل مستجد ٧١١٠٤٣٣٣

Word xpالتعامل مع الصور فى برنامج مٌكروسوفت امنٌه عبد العاطى عوض الغرٌب دمحم مستجد ٧٢١٠٤٣٣٤

Word xpالتعامل مع الرسومات فى برنامج مٌكروسوفت امنٌه عثمان عبد الخالك ابراهٌم عبد هللا مستجد ٧٣١٠٤٣٣٥

word xpإدران االرتباط الشعبى ورأس تذٌٌل الصفحة فى برنامج مٌكوسوفت امٌر ٌوسف ٌوسف دمحم الزغبى مستجد ٧٤١٠٤٣٣٦

مفهوم التكنولوجٌاامٌره ابراهٌم محمود ابراهٌم الصاوى مستجد ٧٥١٠٤٣٣٧

مظاهر مشكلة تفجر المعلوماتامٌره الحرٌرى دمحم سعد الدٌن عبد العال مستجد ٧٦١٠٤٣٣٨

مفهوم تكنولوجٌا المعلوماتامٌره السٌد شفٌك محمود مستجد ٧٧١٠٤٣٣٩

مجتمع المعلوماتأمٌره عمر عبد اللطٌف ملوحه مستجد ٧٨١٠٤٣٤٠

مراحل تطور الحاسبات اإللكترونٌةامٌمه ابراهٌم دمحم ابراهٌم فٌاض مستجد ٧٩١٠٤٣٤١

ممٌزات الحاسب اآللىاٌمان حسن دمحم سٌد احمد غنٌم مستجد ٨٠١٠٤٣٤٢

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزٌع الممررات على الطالب

االجتماع، مادة الحاسب اآللى- انتساب موجة - المتحان طالب الفرلة األولى 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة



فتحية الحوتي.د.م.ثـــروت الديـب              أ/ أد

مسلسل
رلم 

الجلوس
مالحظاتاسم البحثاسم الطالبحالة المٌد

استخدامات الحاسب اإللكترونى فى االتصالاٌمان رضا ابراهٌم صابر ابو النجا مستجد ٨١١٠٤٣٤٣

أنواع الحاسبات اإللكترونٌةاٌمان عٌد محمود ابوالمعاطى مستجد ٨٢١٠٤٣٤٤

تصنٌف الحاسبات اإللكترونٌةاٌمان دمحم عبد هللا على مستجد ٨٣١٠٤٣٤٥

مكونات الحاسب اآللىاٌمان دمحم عثمان محمود مرجان مستجد ٨٤١٠٤٣٤٦

المكونات المادٌة للحاسباٌمان محمود حافظ عبد البالى زٌد مستجد ٨٥١٠٤٣٤٧

مكونات لوحة المفاتٌحاٌمان نبٌل عبد الفتاح عبد الفتاح الفمى مستجد ٨٦١٠٤٣٤٨

وحدات اإلدخالاٌمان هشام عبد الرحمن اسماعٌل مستجد ٨٧١٠٤٣٤٩

وحدات اإلخراجاٌمان ٌوسف الهجرسى المتولى روٌس مستجد ٨٨١٠٤٣٥٠

وحدة التشغٌل المركزٌةاٌمن اسامه دمحم طاهر عبد الحمٌد عابد مستجد ٨٩١٠٤٣٥١

أنواع برامج الحاسباٌناس السٌد محى الدٌن رجب حسن مستجد ٩٠١٠٤٣٥٢

معالجة البٌاناتاٌه احمد زكرٌا عبد الجلٌل غنٌم مستجد ٩١١٠٤٣٥٣

معالجة المعلوماتاٌه احمد دمحم احمد طمان مستجد ٩٢١٠٤٣٥٤

Windowsنظام التشغٌل اٌه اسامه ابو الفتوح بدرالدٌن مستجد ٩٣١٠٤٣٥٥

طبٌعة نظام النوافذ بالحاسبات وممٌزاتهاٌه حسن امٌن عبدالسالم حسان مستجد ٩٤١٠٤٣٥٦

نشأة شبكة اإلنترنتاٌه خالد دمحم عبد هللا عفان مستجد ٩٥١٠٤٣٥٧

مهام وظائف الشبكات وأشكال االتصال باإلنترنتاٌه سامى حامد السعٌد دمحم مستجد ٩٦١٠٤٣٥٨

خدمات شبكة اإلنترنتاٌه سعٌد احمد ابو المجد مستجد ٩٧١٠٤٣٥٩

البرٌد اإللكترونىاٌه عبد الناصر ابراهٌم جبر بدوي مستجد ٩٨١٠٤٣٦٠

التجارة اإللكترونٌةاٌه عبد الناصر رجب المطب مستجد ٩٩١٠٤٣٦١

للك الكمبٌوتر وإدمان اإلنترنتاٌه عبدالرحمن السٌد حسٌن سالم مستجد ١٠٠١٠٤٣٦٢

االجتماع، مادة الحاسب اآللى- انتساب موجة - المتحان طالب الفرلة األولى 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزٌع الممررات على الطالب



فتحية الحوتي.د.م.ثـــروت الديـب              أ/ أد

مسلسل
رلم 

الجلوس
مالحظاتاسم البحثاسم الطالبحالة المٌد

(اإلنترنت)سلبٌات شبكة المعلومات اٌه دمحم محمود عطٌه مخلوف مستجد ١٠١١٠٤٣٦٣

أخاللٌات العمل باإلنترنتاٌه دمحم مدحت السٌد عوض مستجد ١٠٢١٠٤٣٦٤

علم اجتماع التكنولوجٌابثٌنه سعد البهنسى ابراهٌم سٌد احمد مستجد ١٠٣١٠٤٣٦٥

المعلوماتٌة االجتماعٌة ومعلوماتٌة المجتمعات المحلٌةبدٌر دمحم بدٌر حسن على الغرلاوى مستجد ١٠٤١٠٤٣٦٦

علم االجتماع الساٌبرى واالفتراضىبسمله ابراهٌم مصطفى عطٌة مستجد ١٠٥١٠٤٣٦٧

Word XPالتعامل مع الملفات فى برنامج مٌكروسوفت بسنت عالء الدٌن ابراهٌم السٌد دمحم عرٌضه مستجد ١٠٦١٠٤٣٦٨

Word xpتحرٌر النصوص فى برنامج مٌكروسوفت بوسى احمد سعد احمد ابو طالب مستجد ١٠٧١٠٤٣٦٩

Word XPالتعامل مع الجداول فى برنامج مٌكروسوفت بوسى السٌد دمحم المهدى اسماعٌل ابراهٌم مستجد ١٠٨١٠٤٣٧٠

Word xpالتعامل مع الصور فى برنامج مٌكروسوفت تغرٌد محمود دمحم ابراهٌم الوصٌف مستجد ١٠٩١٠٤٣٧١

Word xpالتعامل مع الرسومات فى برنامج مٌكروسوفت تمى عبد الهادى احمد حسٌن مستجد ١١٠١٠٤٣٧٢

word xpإدران االرتباط الشعبى ورأس تذٌٌل الصفحة فى برنامج مٌكوسوفت جهاد بهاء دمحم البطحٌش مستجد ١١١١٠٤٣٧٣

مفهوم التكنولوجٌاجهان رفمى احمد سٌد احمد مستجد ١١٢١٠٤٣٧٤

مظاهر مشكلة تفجر المعلوماتحسام اشرف عبد المنعم ناٌل الجناٌنى مستجد ١١٣١٠٤٣٧٥

مفهوم تكنولوجٌا المعلوماتحسن عبدالمجٌد احمد عبدالمجٌد عوض هللا مستجد ١١٤١٠٤٣٧٦

مجتمع المعلوماتحسناء احمد عبد الفتاح دمحم هابٌر مستجد ١١٥١٠٤٣٧٧

مراحل تطور الحاسبات اإللكترونٌةحسناء احمد دمحم احمد جمعه مستجد ١١٦١٠٤٣٧٨

ممٌزات الحاسب اآللىخالد رزق دمحم على الدموهى مستجد ١١٧١٠٤٣٧٩

استخدامات الحاسب اإللكترونى فى االتصالخلود جمال الصافى حسن احمد مستجد ١١٨١٠٤٣٨٠

أنواع الحاسبات اإللكترونٌةخلود عوض دمحم ٌاسٌن عماره مستجد ١١٩١٠٤٣٨١

تصنٌف الحاسبات اإللكترونٌةخلود فرٌد دمحم عمران مستجد ١٢٠١٠٤٣٨٢

 كشف توزٌع الممررات على الطالب

االجتماع، مادة الحاسب اآللى- انتساب موجة - المتحان طالب الفرلة األولى 

 شئون الطالب

جامعة المنصورة

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

٢٠١٦ الئحة 

كلٌة اآلداب



فتحية الحوتي.د.م.ثـــروت الديـب              أ/ أد

مسلسل
رلم 

الجلوس
مالحظاتاسم البحثاسم الطالبحالة المٌد

مكونات الحاسب اآللىخلود دمحم ابراهٌم توفٌك ابراهٌم مستجد ١٢١١٠٤٣٨٣

المكونات المادٌة للحاسبدنٌا احمد دمحم عوض مستجد ١٢٢١٠٤٣٨٤

مكونات لوحة المفاتٌحدنٌا البدراوى عاشور حجازى مستجد ١٢٣١٠٤٣٨٥

وحدات اإلدخالدنٌا ربٌع عبد العاطى طلبة مستجد ١٢٤١٠٤٣٨٦

وحدات اإلخراجدنٌا على دمحم على دمحم سعٌد مستجد ١٢٥١٠٤٣٨٧

وحدة التشغٌل المركزٌةدنٌا دمحم عبد الغفار البلتاجى مستجد ١٢٦١٠٤٣٨٨

أنواع برامج الحاسبدنٌا ٌاسر دمحم نجٌب ابراهٌم مستجد ١٢٧١٠٤٣٨٩

معالجة البٌاناتدٌنا السعٌد السٌد دمحم حجازى مستجد ١٢٨١٠٤٣٩٠

معالجة المعلوماتدٌنا محمود عباس حامد مستجد ١٢٩١٠٤٣٩١

Windowsنظام التشغٌل دٌنا وائل السٌد الطنطاوى مجاهد مستجد ١٣٠١٠٤٣٩٢

طبٌعة نظام النوافذ بالحاسبات وممٌزاتهذكرى احمد عبد السالم جاد عوض مستجد ١٣١١٠٤٣٩٣

نشأة شبكة اإلنترنترانا ٌاسر دمحم دمحم مستجد ١٣٢١٠٤٣٩٤

مهام وظائف الشبكات وأشكال االتصال باإلنترنترباب عبد النبى احمد على المالكً مستجد ١٣٣١٠٤٣٩٥

خدمات شبكة اإلنترنترحاب ابراهٌم عبد الحمٌد حسن مستجد ١٣٤١٠٤٣٩٦

البرٌد اإللكترونىرحمه عبد هللا عبد الهادى على البٌومى مستجد ١٣٥١٠٤٣٩٧

التجارة اإللكترونٌةرضوى دمحم عبد الخالك دمحم الشهاوى مستجد ١٣٦١٠٤٣٩٨

للك الكمبٌوتر وإدمان اإلنترنترغده واصف فهمى حسانٌن الشٌخ مستجد ١٣٧١٠٤٣٩٩

(اإلنترنت)سلبٌات شبكة المعلومات رنا ابراهٌم ابراهٌم شبانة مستجد ١٣٨١٠٤٤٠٠

أخاللٌات العمل باإلنترنترنا احمد السعٌد عبد السالم العجمى مستجد ١٣٩١٠٤٤٠١

علم اجتماع التكنولوجٌارنا احمد عبد الظاهر على مستجد ١٤٠١٠٤٤٠٢

٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزٌع الممررات على الطالب

االجتماع، مادة الحاسب اآللى- انتساب موجة - المتحان طالب الفرلة األولى 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  



فتحية الحوتي.د.م.ثـــروت الديـب              أ/ أد

مسلسل
رلم 

الجلوس
مالحظاتاسم البحثاسم الطالبحالة المٌد

المعلوماتٌة االجتماعٌة ومعلوماتٌة المجتمعات المحلٌةرنا السٌد منٌر الشربٌنى السرجانى مستجد ١٤١١٠٤٤٠٣

علم االجتماع الساٌبرى واالفتراضىرنا طه عبد الغنى دمحم ابو الغٌط مستجد ١٤٢١٠٤٤٠٤

Word XPالتعامل مع الملفات فى برنامج مٌكروسوفت رنا محمود فراج حامد دمحم شعٌره مستجد ١٤٣١٠٤٤٠٥

Word xpتحرٌر النصوص فى برنامج مٌكروسوفت رنا ولٌد دمحم دمحم رشاد مستجد ١٤٤١٠٤٤٠٦

Word XPالتعامل مع الجداول فى برنامج مٌكروسوفت روان احمد ابو النجا رجب مستجد ١٤٥١٠٤٤٠٧

Word xpالتعامل مع الصور فى برنامج مٌكروسوفت روان اٌمن حمدى على لابٌل مستجد ١٤٦١٠٤٤٠٨

Word xpالتعامل مع الرسومات فى برنامج مٌكروسوفت روان رجاء دمحم عبد السمٌع رخا مستجد ١٤٧١٠٤٤٠٩

word xpإدران االرتباط الشعبى ورأس تذٌٌل الصفحة فى برنامج مٌكوسوفت روان دمحم محمود احمد حبٌب مستجد ١٤٨١٠٤٤١٠

مفهوم التكنولوجٌاروان ٌونس عبد المعبود ٌونس الغمراوى مستجد ١٤٩١٠٤٤١١

مظاهر مشكلة تفجر المعلوماترودٌنا حاتم عبد الغنى دمحم الدٌب مستجد ١٥٠١٠٤٤١٢

مفهوم تكنولوجٌا المعلوماترودٌنا كامل سامى كامل ابراهٌم مستجد ١٥١١٠٤٤١٣

مجتمع المعلوماتروفٌده دمحم صالح الدٌن السٌد مستجد ١٥٢١٠٤٤١٤

مراحل تطور الحاسبات اإللكترونٌةرٌم احمد ابراهٌم دمحم مستجد ١٥٣١٠٤٤١٥

ممٌزات الحاسب اآللىرٌهام الحسٌنى عثمان دمحم مستجد ١٥٤١٠٤٤١٦

استخدامات الحاسب اإللكترونى فى االتصالرٌهام رفعت احمد صٌام الشناوى مستجد ١٥٥١٠٤٤١٧

أنواع الحاسبات اإللكترونٌةرٌهام عادل عبد الغنى رمضان رمضان مستجد ١٥٦١٠٤٤١٨

تصنٌف الحاسبات اإللكترونٌةرٌهام دمحم احمد ابراهٌم السحرتً مستجد ١٥٧١٠٤٤١٩

مكونات الحاسب اآللىزٌنب جمال دمحم مختار احمد عبده مستجد ١٥٨١٠٤٤٢٠

المكونات المادٌة للحاسبزٌنب ناجح رفعت الدٌسطى بدر مستجد ١٥٩١٠٤٤٢١

مكونات لوحة المفاتٌحساره السعٌد عبده السعٌد عبده مستجد ١٦٠١٠٤٤٢٢

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزٌع الممررات على الطالب

االجتماع، مادة الحاسب اآللى- انتساب موجة - المتحان طالب الفرلة األولى 



فتحية الحوتي.د.م.ثـــروت الديـب              أ/ أد

مسلسل
رلم 

الجلوس
مالحظاتاسم البحثاسم الطالبحالة المٌد

وحدات اإلدخالساره جمال احمد راشد صدٌك مستجد ١٦١١٠٤٤٢٣

وحدات اإلخراجساره حسن الحسٌنى الحسٌنى الحسٌنى الشواف مستجد ١٦٢١٠٤٤٢٤

وحدة التشغٌل المركزٌةساره صالح احمد على التهامى مستجد ١٦٣١٠٤٤٢٥

أنواع برامج الحاسبساره عبد الغنى الدسولى عبد الغنى سالم مستجد ١٦٤١٠٤٤٢٦

معالجة البٌاناتساره عبد الفتاح ابراهٌم ابراهٌم جمعه مستجد ١٦٥١٠٤٤٢٧

معالجة المعلوماتساره عبد هللا عبد الفتاح دمحم المتولً مستجد ١٦٦١٠٤٤٢٨

Windowsنظام التشغٌل ساره دمحم على على بدوى مستجد ١٦٧١٠٤٤٢٩

طبٌعة نظام النوافذ بالحاسبات وممٌزاتهساره مسعد صبرى صالح حجازى مستجد ١٦٨١٠٤٤٣٠

نشأة شبكة اإلنترنتسالى محب السٌد ابراهٌم حبٌب مستجد ١٦٩١٠٤٤٣١

مهام وظائف الشبكات وأشكال االتصال باإلنترنتسحر حسام السٌد محمود ٌوسف مستجد ١٧٠١٠٤٤٣٢

خدمات شبكة اإلنترنتسعاد السٌد دمحم السٌد االلفى مستجد ١٧١١٠٤٤٣٣

البرٌد اإللكترونىسعد هانى سعد محمود خلٌل مستجد ١٧٢١٠٤٤٣٤

التجارة اإللكترونٌةسعٌد مصطفى حلمى دمحم مستجد ١٧٣١٠٤٤٣٥

للك الكمبٌوتر وإدمان اإلنترنتسالم السٌد عبد المادر عبد المادر الدٌب مستجد ١٧٤١٠٤٤٣٦

(اإلنترنت)سلبٌات شبكة المعلومات سلمى ابراهٌم محمود ابراهٌم المرسى مستجد ١٧٥١٠٤٤٣٧

أخاللٌات العمل باإلنترنتسلمى غانم فتحى غانم ابوالمجد مستجد ١٧٦١٠٤٤٣٨

علم اجتماع التكنولوجٌاسلمى دمحم مصطفى احمد مستجد ١٧٧١٠٤٤٣٩

المعلوماتٌة االجتماعٌة ومعلوماتٌة المجتمعات المحلٌةسلمى مدحت دمحم صالح عنان مستجد ١٧٨١٠٤٤٤٠

علم االجتماع الساٌبرى واالفتراضىسما ناصر صالح عبده حسونه مستجد ١٧٩١٠٤٤٤١

Word XPالتعامل مع الملفات فى برنامج مٌكروسوفت سماء احمد دمحم احمد دمحم شعالن مستجد ١٨٠١٠٤٤٤٢

٢٠١٦ الئحة 

 شئون الطالب

 كشف توزٌع الممررات على الطالب

االجتماع، مادة الحاسب اآللى- انتساب موجة - المتحان طالب الفرلة األولى 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب



فتحية الحوتي.د.م.ثـــروت الديـب              أ/ أد

مسلسل
رلم 

الجلوس
مالحظاتاسم البحثاسم الطالبحالة المٌد

Word xpتحرٌر النصوص فى برنامج مٌكروسوفت سمٌه عبد المنعم حمدى السعٌد مستجد ١٨١١٠٤٤٤٣

Word XPالتعامل مع الجداول فى برنامج مٌكروسوفت سهام احمد حامد احمد ابراهٌم سكرة مستجد ١٨٢١٠٤٤٤٤

Word xpالتعامل مع الصور فى برنامج مٌكروسوفت سهام جمال عبد الحكٌم على شعٌشع مستجد ١٨٣١٠٤٤٤٥

Word xpالتعامل مع الرسومات فى برنامج مٌكروسوفت سهٌله حمدى عبد الغفار حسٌن البسٌونى مستجد ١٨٤١٠٤٤٤٦

word xpإدران االرتباط الشعبى ورأس تذٌٌل الصفحة فى برنامج مٌكوسوفت شادى دمحم ٌوسف عبد السالم لدر مستجد ١٨٥١٠٤٤٤٧

مفهوم التكنولوجٌاشادٌه محمود دمحم احمد النجار مستجد ١٨٦١٠٤٤٤٨

مظاهر مشكلة تفجر المعلوماتشروق ولٌد على محمود السٌد عبد الهادى مستجد ١٨٧١٠٤٤٤٩

مفهوم تكنولوجٌا المعلوماتشرٌف على ابو زٌد السٌد منصور مستجد ١٨٨١٠٤٤٥٠

مجتمع المعلوماتشمس ابراهٌم الشبراوى الحسنٌن فطٌر مستجد ١٨٩١٠٤٤٥١

مراحل تطور الحاسبات اإللكترونٌةشمس توفٌك محمود الغرٌب مستجد ١٩٠١٠٤٤٥٢

ممٌزات الحاسب اآللىشٌماء حمدى عبد الغنى دمحم ابو النجا مستجد ١٩١١٠٤٤٥٣

استخدامات الحاسب اإللكترونى فى االتصالصبا نبٌل رمضان حسن السٌوبً مستجد ١٩٢١٠٤٤٥٤

أنواع الحاسبات اإللكترونٌةصبرى رضا عبد هللا بدٌر ابراهٌم مستجد ١٩٣١٠٤٤٥٥

تصنٌف الحاسبات اإللكترونٌةصفاء حسن حامد عبد الوهاب مستجد ١٩٤١٠٤٤٥٦

مكونات الحاسب اآللىصالح الدٌن صالح دمحم عبد العال على مستجد ١٩٥١٠٤٤٥٧

المكونات المادٌة للحاسبصالح دمحم عبد الرازق احمد سٌد احمد مستجد ١٩٦١٠٤٤٥٨

مكونات لوحة المفاتٌحضحى سعٌد رمضان حجازى مستجد ١٩٧١٠٤٤٥٩

وحدات اإلدخالطه دمحم احمد المتولى عبدالرؤف مستجد ١٩٨١٠٤٤٦٠

وحدات اإلخراجعائشه دمحم الدسولى الشحات مستجد ١٩٩١٠٤٤٦١

وحدة التشغٌل المركزٌةعائشه محمود فكرى بدر سٌد احمد مستجد ٢٠٠١٠٤٤٦٢

 كشف توزٌع الممررات على الطالب

االجتماع، مادة الحاسب اآللى- انتساب موجة - المتحان طالب الفرلة األولى 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب



فتحية الحوتي.د.م.ثـــروت الديـب              أ/ أد

مسلسل
رلم 

الجلوس
مالحظاتاسم البحثاسم الطالبحالة المٌد

أنواع برامج الحاسبعبد الرحمن احمد عبد المحسن مصطفى مستجد ٢٠١١٠٤٤٦٣

معالجة البٌاناتعبد الرحمن رضا شحاته لاسم مستجد ٢٠٢١٠٤٤٦٤

معالجة المعلوماتعبدالعزٌز باسم مصطفى ابو العنٌن مستجد ٢٠٣١٠٤٤٦٥

Windowsنظام التشغٌل عبد هللا مصطفى دمحم محمود الخولى مستجد ٢٠٤١٠٤٤٦٦

طبٌعة نظام النوافذ بالحاسبات وممٌزاتهعبد المنعم حسانٌن عبد المنعم حسانٌن مستجد ٢٠٥١٠٤٤٦٧

نشأة شبكة اإلنترنتعبدالرحمن مجاهد دمحم ابراهٌم منجد مستجد ٢٠٦١٠٤٤٦٨

مهام وظائف الشبكات وأشكال االتصال باإلنترنتعبدهللا الحسٌن دمحم شهاب مستجد ٢٠٧١٠٤٤٦٩

خدمات شبكة اإلنترنتعبدهللا حسنٌن دمحم حسنٌن فوده مستجد ٢٠٨١٠٤٤٧٠

البرٌد اإللكترونىعبٌر دمحم عبد الرحمن ابو الفتوح مستجد ٢٠٩١٠٤٤٧١

التجارة اإللكترونٌةعزت مرزوق ابراهٌم ابو الوفا صمر مستجد ٢١٠١٠٤٤٧٢

للك الكمبٌوتر وإدمان اإلنترنتعصام السٌد متولى السٌد الموافى مستجد ٢١١١٠٤٤٧٣

(اإلنترنت)سلبٌات شبكة المعلومات عصام خالد فاروق الشربٌنى عبدالغنى مستجد ٢١٢١٠٤٤٧٤

أخاللٌات العمل باإلنترنتعال المرسى ابو العباس محمود المرسً مستجد ٢١٣١٠٤٤٧٥

علم اجتماع التكنولوجٌاعماد اسامه رزق هللا السعٌد عبدالمالن مستجد ٢١٤١٠٤٤٧٦

المعلوماتٌة االجتماعٌة ومعلوماتٌة المجتمعات المحلٌةعمار دمحم حسن سعد رمضان مستجد ٢١٥١٠٤٤٧٧

علم االجتماع الساٌبرى واالفتراضىعمر السٌد دمحم السٌد عوض مستجد ٢١٦١٠٤٤٧٨

Word XPالتعامل مع الملفات فى برنامج مٌكروسوفت عمر صالح الدٌن فرٌد على داود مستجد ٢١٧١٠٤٤٧٩

Word xpتحرٌر النصوص فى برنامج مٌكروسوفت عمر دمحم احمد احمد حسن مستجد ٢١٨١٠٤٤٨٠

Word XPالتعامل مع الجداول فى برنامج مٌكروسوفت عمر دمحم عبد الحك بدر العزب مستجد ٢١٩١٠٤٤٨١

Word xpالتعامل مع الصور فى برنامج مٌكروسوفت عمر دمحم عبد الحكم ابووداعه بدوى مستجد ٢٢٠١٠٤٤٨٢

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

٢٠١٦ الئحة 

 شئون الطالب

 كشف توزٌع الممررات على الطالب

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب

االجتماع، مادة الحاسب اآللى- انتساب موجة - المتحان طالب الفرلة األولى 



فتحية الحوتي.د.م.ثـــروت الديـب              أ/ أد

مسلسل
رلم 

الجلوس
مالحظاتاسم البحثاسم الطالبحالة المٌد

Word xpالتعامل مع الرسومات فى برنامج مٌكروسوفت عمر دمحم عبد الرازق احمد سٌد احمد مستجد ٢٢١١٠٤٤٨٣

word xpإدران االرتباط الشعبى ورأس تذٌٌل الصفحة فى برنامج مٌكوسوفت عمر دمحم محمود شولى محمود مستجد ٢٢٢١٠٤٤٨٤

مفهوم التكنولوجٌاعمر ناصر احمد دمحم مستجد ٢٢٣١٠٤٤٨٥

مظاهر مشكلة تفجر المعلوماتعمرو اشرف السٌد عبد السالم مستجد ٢٢٤١٠٤٤٨٦

مفهوم تكنولوجٌا المعلوماتعمرو اٌمن حبٌب عباس لضا مستجد ٢٢٥١٠٤٤٨٧

مجتمع المعلوماتعمرو ممدوح احمد احمد الشربٌنى مستجد ٢٢٦١٠٤٤٨٨

مراحل تطور الحاسبات اإللكترونٌةغاده عادل دمحم احمد ٌوسف عبد هللا مستجد ٢٢٧١٠٤٤٨٩

ممٌزات الحاسب اآللىفؤاد طارق فؤاد على شعٌب مستجد ٢٢٨١٠٤٤٩٠

استخدامات الحاسب اإللكترونى فى االتصالفاطمةالزهراء ابراهٌم رسالن حموده مستجد ٢٢٩١٠٤٤٩١

أنواع الحاسبات اإللكترونٌةفاطمه حسن فاٌز عبدالعزٌز الموجى مستجد ٢٣٠١٠٤٤٩٢

تصنٌف الحاسبات اإللكترونٌةفاطمه عبد العزٌز دمحم دمحماحمد الكافورى مستجد ٢٣١١٠٤٤٩٣

مكونات الحاسب اآللىفاطمه عماد نفاد عبد البالى العجمى مستجد ٢٣٢١٠٤٤٩٤

المكونات المادٌة للحاسبفرحه محمود على على ابودٌبه مستجد ٢٣٣١٠٤٤٩٥

مكونات لوحة المفاتٌحكرٌم اسامه حسن حسن الرفاعى مستجد ٢٣٤١٠٤٤٩٦

وحدات اإلدخالكرٌم السٌد دمحم دمحم ابراهٌم شامه مستجد ٢٣٥١٠٤٤٩٧

وحدات اإلخراجكرٌم سعد حسٌن على حسٌن مستجد ٢٣٦١٠٤٤٩٨

وحدة التشغٌل المركزٌةكرٌم مسعد جمال دمحم السعٌد مستجد ٢٣٧١٠٤٤٩٩

أنواع برامج الحاسبكمال رضا احمد حسن اسحاق مستجد ٢٣٨١٠٤٥٠٠

معالجة البٌاناتكمال طارق كمال حسٌن محمود مستجد ٢٣٩١٠٤٥٠١

معالجة المعلوماتلؤا عبد الرؤف احمد دمحم ابراهٌم مستجد ٢٤٠١٠٤٥٠٢

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزٌع الممررات على الطالب

االجتماع، مادة الحاسب اآللى- انتساب موجة - المتحان طالب الفرلة األولى 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

٢٠١٦ الئحة 



فتحية الحوتي.د.م.ثـــروت الديـب              أ/ أد

مسلسل
رلم 

الجلوس
مالحظاتاسم البحثاسم الطالبحالة المٌد

Windowsنظام التشغٌل لٌلى بهجت عباس عبد الحمٌد مستجد ٢٤١١٠٤٥٠٣

طبٌعة نظام النوافذ بالحاسبات وممٌزاتهماجده جابر حسام الدٌن السعٌد مستجد ٢٤٢١٠٤٥٠٤

نشأة شبكة اإلنترنتماجده حاتم على مصطفى الشربٌنى مستجد ٢٤٣١٠٤٥٠٥

مهام وظائف الشبكات وأشكال االتصال باإلنترنتدمحم احمد طلعت البسٌونً شتا مستجد ٢٤٤١٠٤٥٠٦

خدمات شبكة اإلنترنتدمحم احمد محمود حسن محمود مستجد ٢٤٥١٠٤٥٠٧

البرٌد اإللكترونىدمحم اسماعٌل ابراهٌم على مستجد ٢٤٦١٠٤٥٠٨

التجارة اإللكترونٌةدمحم السٌد بدٌر فرحات مستجد ٢٤٧١٠٤٥٠٩

للك الكمبٌوتر وإدمان اإلنترنتدمحم السٌد دمحم دمحم جوده مستجد ٢٤٨١٠٤٥١٠

(اإلنترنت)سلبٌات شبكة المعلومات دمحم الشربٌنى حسن دمحم حسن مستجد ٢٤٩١٠٤٥١١

أخاللٌات العمل باإلنترنتدمحم اٌمن فتحى عبد الجواد مستجد ٢٥٠١٠٤٥١٢

علم اجتماع التكنولوجٌادمحم اٌمن متولى هالل مستجد ٢٥١١٠٤٥١٣

المعلوماتٌة االجتماعٌة ومعلوماتٌة المجتمعات المحلٌةدمحم بشٌر دمحم على عطٌه مستجد ٢٥٢١٠٤٥١٤

علم االجتماع الساٌبرى واالفتراضىدمحم جمال عبدالرازق السٌد مستجد ٢٥٣١٠٤٥١٥

Word XPالتعامل مع الملفات فى برنامج مٌكروسوفت دمحم حسن السٌد السٌد موسى خلٌل مستجد ٢٥٤١٠٤٥١٦

Word xpتحرٌر النصوص فى برنامج مٌكروسوفت دمحم حسن عبد الغفار حسن دمحم مستجد ٢٥٥١٠٤٥١٧

Word XPالتعامل مع الجداول فى برنامج مٌكروسوفت دمحم عزت احمد رمزى عوض بحبح مستجد ٢٥٦١٠٤٥١٨

Word xpالتعامل مع الصور فى برنامج مٌكروسوفت دمحم عالء الدٌن محمود دروٌش مستجد ٢٥٧١٠٤٥١٩

Word xpالتعامل مع الرسومات فى برنامج مٌكروسوفت دمحم دمحم الدمحمى فؤاد الشافعى مستجد ٢٥٨١٠٤٥٢٠

word xpإدران االرتباط الشعبى ورأس تذٌٌل الصفحة فى برنامج مٌكوسوفت دمحم دمحم فاروق على رمضان مستجد ٢٥٩١٠٤٥٢١

مفهوم التكنولوجٌادمحم دمحم محمود عٌد بر كات مستجد ٢٦٠١٠٤٥٢٢

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزٌع الممررات على الطالب

االجتماع، مادة الحاسب اآللى- انتساب موجة - المتحان طالب الفرلة األولى 

جامعة المنصورة

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

٢٠١٦ الئحة 



فتحية الحوتي.د.م.ثـــروت الديـب              أ/ أد

مسلسل
رلم 

الجلوس
مالحظاتاسم البحثاسم الطالبحالة المٌد

مظاهر مشكلة تفجر المعلوماتدمحم مصطفى دمحم رشدى ابو الخٌر مستجد ٢٦١١٠٤٥٢٣

مفهوم تكنولوجٌا المعلوماتدمحم ناصر عبد التواب سٌد احمد مستجد ٢٦٢١٠٤٥٢٤

مجتمع المعلوماتدمحم نهاد دمحم عبدالمطلب طه مستجد ٢٦٣١٠٤٥٢٥

مراحل تطور الحاسبات اإللكترونٌةدمحم هشام على دمحم منصور حمزه مستجد ٢٦٤١٠٤٥٢٦

ممٌزات الحاسب اآللىدمحم ٌاسر السٌد دمحم السٌد مستجد ٢٦٥١٠٤٥٢٧

استخدامات الحاسب اإللكترونى فى االتصالمحمود احمد دمحم حسن الحنفى مستجد ٢٦٦١٠٤٥٢٨

أنواع الحاسبات اإللكترونٌةمحمود احمد محمود احمد السٌد مستجد ٢٦٧١٠٤٥٢٩

تصنٌف الحاسبات اإللكترونٌةمحمود السٌد المتولى عبدالمجٌد المرسى مستجد ٢٦٨١٠٤٥٣٠

مكونات الحاسب اآللىمحمود السٌد عبده الوصٌفى مستجد ٢٦٩١٠٤٥٣١

المكونات المادٌة للحاسبمحمود جمال شحاته سالم الشخص مستجد ٢٧٠١٠٤٥٣٢

مكونات لوحة المفاتٌحمحمود سامى ابومسلم عبد الفتاح دمحم مستجد ٢٧١١٠٤٥٣٣

وحدات اإلدخالمحمود شفٌك السٌد شفٌك المولنجٌلى مستجد ٢٧٢١٠٤٥٣٤

وحدات اإلخراجمحمود صبرى عٌد عبده المحالوى مستجد ٢٧٣١٠٤٥٣٥

وحدة التشغٌل المركزٌةمحمود طه محمود احمد عبدالعال مستجد ٢٧٤١٠٤٥٣٦

أنواع برامج الحاسبمحمود عطٌه هالل حسانٌن البٌسى مستجد ٢٧٥١٠٤٥٣٧

معالجة البٌاناتمحمود دمحم رفعت حامد ابراهٌم الجوهرى مستجد ٢٧٦١٠٤٥٣٨

معالجة المعلوماتمحمود دمحم وفٌك دمحم ابراهٌم مستجد ٢٧٧١٠٤٥٣٩

Windowsنظام التشغٌل محمود مسعد عبد المجٌد حجازى البٌار مستجد ٢٧٨١٠٤٥٤٠

طبٌعة نظام النوافذ بالحاسبات وممٌزاتهمروه ابو الحسن مصباح مجاهد مستجد ٢٧٩١٠٤٥٤١

نشأة شبكة اإلنترنتمروه اشرف دمحم صبرى ابراهٌم مستجد ٢٨٠١٠٤٥٤٢

 شئون الطالب

 كشف توزٌع الممررات على الطالب

االجتماع، مادة الحاسب اآللى- انتساب موجة - المتحان طالب الفرلة األولى 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب

٢٠١٦ الئحة 



فتحية الحوتي.د.م.ثـــروت الديـب              أ/ أد

مسلسل
رلم 

الجلوس
مالحظاتاسم البحثاسم الطالبحالة المٌد

مهام وظائف الشبكات وأشكال االتصال باإلنترنتمروه خالد ابو الحسن الباز زٌد مستجد ٢٨١١٠٤٥٤٣

خدمات شبكة اإلنترنتمروه دمحم محمود حسنى عبد هللا فكرى عبد العال مستجد ٢٨٢١٠٤٥٤٤

البرٌد اإللكترونىمرٌم احمد عبد العظٌم عبد العاطى دمحم مستجد ٢٨٣١٠٤٥٤٥

التجارة اإللكترونٌةمرٌم بهجت زكرٌا ابراهٌم على مستجد ٢٨٤١٠٤٥٤٦

للك الكمبٌوتر وإدمان اإلنترنتمرٌم خالد عبد المنعم محمود ابو حلوه مستجد ٢٨٥١٠٤٥٤٧

(اإلنترنت)سلبٌات شبكة المعلومات مرٌم سامح عبد الحلٌم عبد الحمٌد المرسى مستجد ٢٨٦١٠٤٥٤٨

أخاللٌات العمل باإلنترنتمرٌم سند فاروق سند على مستجد ٢٨٧١٠٤٥٤٩

علم اجتماع التكنولوجٌامرٌم عطٌه رزق عطٌه ندا عوض مستجد ٢٨٨١٠٤٥٥٠

المعلوماتٌة االجتماعٌة ومعلوماتٌة المجتمعات المحلٌةمرٌم على خطاب على كسبٌه مستجد ٢٨٩١٠٤٥٥١

علم االجتماع الساٌبرى واالفتراضىمرٌم دمحم احمد الشٌخ مستجد ٢٩٠١٠٤٥٥٢

Word XPالتعامل مع الملفات فى برنامج مٌكروسوفت مرٌم دمحم ٌونس السٌد بدوى هاللً مستجد ٢٩١١٠٤٥٥٣

Word xpتحرٌر النصوص فى برنامج مٌكروسوفت مرٌم نبٌل السٌد دمحم المدبولى مستجد ٢٩٢١٠٤٥٥٤

Word XPالتعامل مع الجداول فى برنامج مٌكروسوفت مصطفى دمحم دمحم احمد صالح مستجد ٢٩٣١٠٤٥٥٥

Word xpالتعامل مع الصور فى برنامج مٌكروسوفت منار الحفناوى ابراهٌم الحفناوى السٌد مستجد ٢٩٤١٠٤٥٥٧

Word xpالتعامل مع الرسومات فى برنامج مٌكروسوفت منار حسن دمحم عبدالسالم مستجد ٢٩٥١٠٤٥٥٨

word xpإدران االرتباط الشعبى ورأس تذٌٌل الصفحة فى برنامج مٌكوسوفت منار على احمد على بدوى مستجد ٢٩٦١٠٤٥٥٩

مفهوم التكنولوجٌامنار دمحم سعد مصطفى خضٌر مستجد ٢٩٧١٠٤٥٦٠

مظاهر مشكلة تفجر المعلوماتمنصور خلٌل منصور احمد سعفان مستجد ٢٩٨١٠٤٥٦١

مفهوم تكنولوجٌا المعلوماتمنه هللا السعٌد السعٌد حسٌن سرحان مستجد ٢٩٩١٠٤٥٦٢

مجتمع المعلوماتمنه هللا على عبد الحمٌد على البدوى مستجد ٣٠٠١٠٤٥٦٣

 كشف توزٌع الممررات على الطالب

االجتماع، مادة الحاسب اآللى- انتساب موجة - المتحان طالب الفرلة األولى 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب



فتحية الحوتي.د.م.ثـــروت الديـب              أ/ أد

مسلسل
رلم 

الجلوس
مالحظاتاسم البحثاسم الطالبحالة المٌد

مراحل تطور الحاسبات اإللكترونٌةمنى المتولى ابراهٌم المتولى على مستجد ٣٠١١٠٤٥٦٤

ممٌزات الحاسب اآللىمنى رضوان على رضوان غربة مستجد ٣٠٢١٠٤٥٦٥

استخدامات الحاسب اإللكترونى فى االتصالمنى محمود فوزى تمى الدٌن برهام مستجد ٣٠٣١٠٤٥٦٦

أنواع الحاسبات اإللكترونٌةمنى محمود ولٌد احمد عمر االتربً مستجد ٣٠٤١٠٤٥٦٧

تصنٌف الحاسبات اإللكترونٌةمها اشرف دمحم صالح الموجً مستجد ٣٠٥١٠٤٥٦٨

مكونات الحاسب اآللىمهند طارق دمحم السٌد هانى مستجد ٣٠٦١٠٤٥٦٩

المكونات المادٌة للحاسبمى احمد موسى دمحم سعٌد مستجد ٣٠٧١٠٤٥٧٠

مكونات لوحة المفاتٌحمى رٌاض رٌاض عبد الجواد العشري مستجد ٣٠٨١٠٤٥٧١

وحدات اإلدخالمى صالح ٌونس دمحم فوده مستجد ٣٠٩١٠٤٥٧٢

وحدات اإلخراجمى عصام مصطفى ٌوسف هانً مستجد ٣١٠١٠٤٥٧٣

وحدة التشغٌل المركزٌةمى لبٌب هارون مصطفى عوف مستجد ٣١١١٠٤٥٧٤

أنواع برامج الحاسبمى ٌاسر عبد هللا عبد هللا مستجد ٣١٢١٠٤٥٧٥

معالجة البٌاناتمٌرنا احمد لطفى رزق مستجد ٣١٣١٠٤٥٧٦

معالجة المعلوماتمٌرنا صالح دمحم احمد المتولى مستجد ٣١٤١٠٤٥٧٧

Windowsنظام التشغٌل مٌرنا عطا هللا عبد العظٌم دمحم مستجد ٣١٥١٠٤٥٧٨

طبٌعة نظام النوافذ بالحاسبات وممٌزاتهمٌرنا وجٌه مغازى عبد هللا عبده مستجد ٣١٦١٠٤٥٧٩

نشأة شبكة اإلنترنتنادر طارق عبد الشكور دمحم رجب مستجد ٣١٧١٠٤٥٨٠

مهام وظائف الشبكات وأشكال االتصال باإلنترنتنارٌمان دمحم طلبه عبد الرازق شحاتة مستجد ٣١٨١٠٤٥٨١

خدمات شبكة اإلنترنتندا ابراهٌم متولى دمحم دمحم مستجد ٣١٩١٠٤٥٨٢

البرٌد اإللكترونىندا احمد ابوزٌد احمد عبد الخالك مستجد ٣٢٠١٠٤٥٨٣

االجتماع، مادة الحاسب اآللى- انتساب موجة - المتحان طالب الفرلة األولى 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزٌع الممررات على الطالب



فتحية الحوتي.د.م.ثـــروت الديـب              أ/ أد

مسلسل
رلم 

الجلوس
مالحظاتاسم البحثاسم الطالبحالة المٌد

التجارة اإللكترونٌةندا شرٌف ابراهٌم شعبان الجمال مستجد ٣٢١١٠٤٥٨٤

للك الكمبٌوتر وإدمان اإلنترنتندا عادل الشحات دمحم الجمل مستجد ٣٢٢١٠٤٥٨٥

(اإلنترنت)سلبٌات شبكة المعلومات ندى السٌد السعٌد السٌد سعد مستجد ٣٢٣١٠٤٥٨٦

أخاللٌات العمل باإلنترنتندى عبد الناصر محمود دمحم حسانٌن مستجد ٣٢٤١٠٤٥٨٧

علم اجتماع التكنولوجٌاندى على طه احمد الحمالى مستجد ٣٢٥١٠٤٥٨٨

المعلوماتٌة االجتماعٌة ومعلوماتٌة المجتمعات المحلٌةندى دمحم احمد ابراهٌم رضوان مستجد ٣٢٦١٠٤٥٨٩

علم االجتماع الساٌبرى واالفتراضىندى دمحم السعٌد شعٌب مكاوى مستجد ٣٢٧١٠٤٥٩٠

Word XPالتعامل مع الملفات فى برنامج مٌكروسوفت ندى ٌاسر عٌد الدسولى مستجد ٣٢٨١٠٤٥٩١

Word xpتحرٌر النصوص فى برنامج مٌكروسوفت نسمه احمد احمد السٌد المنصورى مستجد ٣٢٩١٠٤٥٩٢

Word XPالتعامل مع الجداول فى برنامج مٌكروسوفت نشوى السٌد حامد عطٌه الفرحاتى مستجد ٣٣٠١٠٤٥٩٣

Word xpالتعامل مع الصور فى برنامج مٌكروسوفت نعمه حمدى احمد شاكر عبد الرحٌم السخٌلى مستجد ٣٣١١٠٤٥٩٤

Word xpالتعامل مع الرسومات فى برنامج مٌكروسوفت نغم دمحم ابراهٌم عبده احمد منصور مستجد ٣٣٢١٠٤٥٩٥

word xpإدران االرتباط الشعبى ورأس تذٌٌل الصفحة فى برنامج مٌكوسوفت نهال دمحم السٌد ابو حسٌن مستجد ٣٣٣١٠٤٥٩٦

مفهوم التكنولوجٌانهله طارق عبد العزٌز دمحم عبد العزٌز مستجد ٣٣٤١٠٤٥٩٧

مظاهر مشكلة تفجر المعلوماتنهى احمد كامل صفوان مستجد ٣٣٥١٠٤٥٩٨

مفهوم تكنولوجٌا المعلوماتنورا ابراهٌم عرفات ابراهٌم مستجد ٣٣٦١٠٤٥٩٩

مجتمع المعلوماتنورا عبد هللا احمد عبد الهادى رضوان مستجد ٣٣٧١٠٤٦٠٠

مراحل تطور الحاسبات اإللكترونٌةنورا دمحم ابراهٌم احمد عبد الحمٌد مستجد ٣٣٨١٠٤٦٠١

ممٌزات الحاسب اآللىنوران عبد هللا عبد هللا سالم مستجد ٣٣٩١٠٤٦٠٢

استخدامات الحاسب اإللكترونى فى االتصالنوران نور الدٌن نور الدٌن العنانى مستجد ٣٤٠١٠٤٦٠٣

جامعة المنصورة

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

٢٠١٦ الئحة 

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزٌع الممررات على الطالب
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فتحية الحوتي.د.م.ثـــروت الديـب              أ/ أد

مسلسل
رلم 

الجلوس
مالحظاتاسم البحثاسم الطالبحالة المٌد

أنواع الحاسبات اإللكترونٌةنورهان حسام عبد الرحٌم حماد مستجد ٣٤١١٠٤٦٠٤

تصنٌف الحاسبات اإللكترونٌةنورهان شحاته احمد شحاته السٌد مستجد ٣٤٢١٠٤٦٠٥

مكونات الحاسب اآللىنورهان عبد العظٌم حسن دمحم البراوى مستجد ٣٤٣١٠٤٦٠٦

المكونات المادٌة للحاسبنورهان دمحم صبحى رمضان مستجد ٣٤٤١٠٤٦٠٧

مكونات لوحة المفاتٌحنورهان دمحم عثمان عبد اللطٌف علم الدٌن مستجد ٣٤٥١٠٤٦٠٨

وحدات اإلدخالنورهان مدحت دمحم خلٌل عابد مستجد ٣٤٦١٠٤٦٠٩

وحدات اإلخراجنورهان منصور احمد عبد الرحمن عرٌضه مستجد ٣٤٧١٠٤٦١٠

وحدة التشغٌل المركزٌةنورهان هٌدى حسنى دمحم علً مستجد ٣٤٨١٠٤٦١١

أنواع برامج الحاسبنٌرفانا صالح الششتاوى الششتاوى مستجد ٣٤٩١٠٤٦١٢

معالجة البٌاناتنٌره صالح الشربٌنى احمد الجوهرى مستجد ٣٥٠١٠٤٦١٣

معالجة المعلوماتهاجر طارق السعٌد خالد الماوردى مستجد ٣٥١١٠٤٦١٤

Windowsنظام التشغٌل هاجر دمحم احمد سعٌد احمد مستجد ٣٥٢١٠٤٦١٥

طبٌعة نظام النوافذ بالحاسبات وممٌزاتههاجر محمود ابراهٌم فهمى مستجد ٣٥٣١٠٤٦١٦

نشأة شبكة اإلنترنتهاجر محمود عبد المهٌمن على صالح مستجد ٣٥٤١٠٤٦١٧

مهام وظائف الشبكات وأشكال االتصال باإلنترنتهاٌدى مسعد عبد الجلٌل غازى الشربٌنى مستجد ٣٥٥١٠٤٦١٨

خدمات شبكة اإلنترنتهبه جمال عثمان السعٌد دٌوان مستجد ٣٥٦١٠٤٦١٩

البرٌد اإللكترونىهبه سامى على ضحا مستجد ٣٥٧١٠٤٦٢٠

التجارة اإللكترونٌةهدى دمحم السٌد دمحم نعٌم مستجد ٣٥٨١٠٤٦٢١

للك الكمبٌوتر وإدمان اإلنترنتهدى دمحم حسن على ابو عرب مستجد ٣٥٩١٠٤٦٢٢

(اإلنترنت)سلبٌات شبكة المعلومات هدى دمحم على السٌد احمد الحدٌدى مستجد ٣٦٠١٠٤٦٢٣

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب

٢٠١٦ الئحة 

 شئون الطالب

 كشف توزٌع الممررات على الطالب
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فتحية الحوتي.د.م.ثـــروت الديـب              أ/ أد

مسلسل
رلم 

الجلوس
مالحظاتاسم البحثاسم الطالبحالة المٌد

أخاللٌات العمل باإلنترنتهدٌر اٌمن عبد الحى السٌد زٌدان مستجد ٣٦١١٠٤٦٢٤

علم اجتماع التكنولوجٌاهدٌر رأفت السٌد البٌلى مستجد ٣٦٢١٠٤٦٢٥

المعلوماتٌة االجتماعٌة ومعلوماتٌة المجتمعات المحلٌةهدٌر دمحم عبد الهادى ابراهٌم بٌلى مستجد ٣٦٣١٠٤٦٢٦

علم االجتماع الساٌبرى واالفتراضىهدٌر محمود السعٌد محمود غزى مستجد ٣٦٤١٠٤٦٢٧

Word XPالتعامل مع الملفات فى برنامج مٌكروسوفت هدٌر محمود عبد السالم احمد الغتورى مستجد ٣٦٥١٠٤٦٢٨

Word xpتحرٌر النصوص فى برنامج مٌكروسوفت هشام دمحم السٌد ٌوسف مستجد ٣٦٦١٠٤٦٢٩

Word XPالتعامل مع الجداول فى برنامج مٌكروسوفت هند جمال ابراهٌم احمد سالم مستجد ٣٦٧١٠٤٦٣٠

Word xpالتعامل مع الصور فى برنامج مٌكروسوفت هٌام دمحم عبد الغفار دمحم حسن مستجد ٣٦٨١٠٤٦٣١

Word xpالتعامل مع الرسومات فى برنامج مٌكروسوفت وئام رضا عبد السالم دمحم على مستجد ٣٦٩١٠٤٦٣٢

word xpإدران االرتباط الشعبى ورأس تذٌٌل الصفحة فى برنامج مٌكوسوفت وسام احمد احمد عبد المطلب ابو زٌد مستجد ٣٧٠١٠٤٦٣٣

مفهوم التكنولوجٌاوالء خالد السٌد احمد فلفل مستجد ٣٧١١٠٤٦٣٤

مظاهر مشكلة تفجر المعلوماتٌارا اسامه المتولى المتولى رزق مستجد ٣٧٢١٠٤٦٣٥

مفهوم تكنولوجٌا المعلوماتٌارا محمود عبد الرازق محمود مستجد ٣٧٣١٠٤٦٣٦

مجتمع المعلوماتٌاسمٌن طارق السعٌد ابراهٌم الدسولى مستجد ٣٧٤١٠٤٦٣٧

مراحل تطور الحاسبات اإللكترونٌةٌاسمٌن عبد الممصود السٌد عبد الممصود مستجد ٣٧٥١٠٤٦٣٨

ممٌزات الحاسب اآللىٌاسمٌن عماد سعد عطا ابراهٌم مستجد ٣٧٦١٠٤٦٣٩

استخدامات الحاسب اإللكترونى فى االتصالٌاسمٌن لدرى لدرى عبد الهادى مستجد ٣٧٧١٠٤٦٤٠

أنواع الحاسبات اإللكترونٌةٌاسمٌن دمحم عوض احمد العٌسوى مستجد ٣٧٨١٠٤٦٤١

تصنٌف الحاسبات اإللكترونٌةٌسرا وحٌد على عباس المغازى مستجد ٣٧٩١٠٤٦٤٢

مكونات الحاسب اآللىٌمنى حسن ٌوسف دمحم دمحم المتولى مستجد ٣٨٠١٠٤٦٤٣

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزٌع الممررات على الطالب
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٢٠١٦ الئحة 



فتحية الحوتي.د.م.ثـــروت الديـب              أ/ أد

مسلسل
رلم 

الجلوس
مالحظاتاسم البحثاسم الطالبحالة المٌد

المكونات المادٌة للحاسبٌوسف سلٌم على عرفات شعبان مستجد ٣٨١١٠٤٦٤٤

مكونات لوحة المفاتٌحٌوسف عادل السٌد بدران سوٌدي مستجد ٣٨٢١٠٤٦٤٥

وحدات اإلدخالسلمى ٌاسر شولى دمحم هالل مستجد ٣٨٣١٠٤٦٤٦

وحدات اإلخراجسماء سمٌر سعد دمحم عبد الخالك مستجد ٣٨٤١٠٤٦٤٧

وحدة التشغٌل المركزٌةحبٌبه احمد على عباس الشربٌنى مستجد ٣٨٥١٠٤٦٤٨

أنواع برامج الحاسبساره دمحم عبد العظٌم عبد الهادى مستجد ٣٨٦١٠٤٦٤٩

معالجة البٌاناتاسالم محى الدٌن جمعه جمعه دمحم مستجد ٣٨٧١٠٤٦٥٠

معالجة المعلوماتمرٌم اشرف حجازى الدٌاسطى حجازى مستجد ٣٨٨١٠٤٦٥١

Windowsنظام التشغٌل ابراهٌم حمدى عبد الفتاح على جبر مستجد ٣٨٩١٠٤٦٥٢

طبٌعة نظام النوافذ بالحاسبات وممٌزاتهسراج الدٌن مدحت سراج الدٌن عبد الرازق احمد مستجد ٣٩٠١٠٤٦٥٣

نشأة شبكة اإلنترنتاحمد محمود دمحم سالمه مستجد ٣٩١١٠٤٦٥٤

مهام وظائف الشبكات وأشكال االتصال باإلنترنتحسام دمحم اشرف على عبدالرازق مستجد ٣٩٢١٠٤٦٥٥

خدمات شبكة اإلنترنتمحمود شعبان عبداللطٌف دمحم مستجد ٣٩٣١٠٤٦٥٦

البرٌد اإللكترونىسالم دمحم سالم المعداوى مستجد ٣٩٤١٠٤٦٥٧

التجارة اإللكترونٌةاحمد صبرى على احمد دمحم الجمل مستجد ٣٩٥١٠٤٦٥٨

للك الكمبٌوتر وإدمان اإلنترنتولٌد رضا الشربٌنى عبدالمطلب دمحم مستجد ٣٩٦١٠٤٦٥٩

احمد جمال فاٌز دمحم كنانى باق ١١٠٤٦٩٦

احمد رمضان احمد عبداللطٌف باق ٢١٠٤٦٩٧

احمد عالء السٌد احمد جوده باق ٣١٠٤٦٩٨

احمد عالء كمال جنٌنه باق ٤١٠٤٦٩٩

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزٌع الممررات على الطالب
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٢٠١٦ الئحة 



فتحية الحوتي.د.م.ثـــروت الديـب              أ/ أد

مسلسل
رلم 

الجلوس
مالحظاتاسم البحثاسم الطالبحالة المٌد

احمد لدرى احمد جبر احمد باق ٥١٠٤٧٠٠

احمد وحٌد دمحم الزغبى االعصر باق بعذر ٦١٠٤٧٠١

ادم نبٌل عمر دمحم النكالوى باق ٧١٠٤٧٠٢

اسراء نجاح دمحم الحسٌنى جعفر باق ٨١٠٤٧٠٣

اسالم طه السٌد دمحم عجٌز باق ٩١٠٤٧٠٤

امال طاهر فاروق طاهر البٌه باق ١٠١٠٤٧٠٥

اٌه بدٌع بدٌع محمود احمد على باق بعذر ١١١٠٤٧٠٦

تمى متولى دمحم متولى الصباغ باق ١٢١٠٤٧٠٧

حسام حسن عوض دمحم الصعٌدى باق ١٣١٠٤٧٠٨

خالد ولٌد دمحم لبٌب باق ١٤١٠٤٧٠٩

دالٌا عائد فؤاد عبد العزٌز سلطان باق ١٥١٠٤٧١٠

دٌنا احمد ابراهٌم فتحى دمحم الشامى باق ١٦١٠٤٧١١

رٌم رجب طلبه السٌد عبد الغفار باق ١٧١٠٤٧١٢

سالى خٌرى عبدالعظٌم شومان باق بعذر ١٨١٠٤٧١٣

سلٌمان هالل سلٌمان عبد الغفار سلٌمان باق ١٩١٠٤٧١٤

طلعت السٌد محمود دمحم الشرلاوى باق ٢٠١٠٤٧١٥

عبدالرحمن حسن حسن دمحم الغٌطانى باق ٢١١٠٤٧١٦

عبدهللا ممدوح بدٌر عبدالفتاح السروى باق بعذر ٢٢١٠٤٧١٧

على ابراهٌم طه على العربى باق ٢٣١٠٤٧١٨

عمار بالل النحاس مصطفى شلبى باق ٢٤١٠٤٧١٩

كلٌة اآلداب

 شئون الطالب

 كشف توزٌع الممررات على الطالب
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فتحية الحوتي.د.م.ثـــروت الديـب              أ/ أد

مسلسل
رلم 

الجلوس
مالحظاتاسم البحثاسم الطالبحالة المٌد

فاروق فاروق دمحم عطٌه السباعى باق ٢٥١٠٤٧٢٠

فاطمه صالح عبد الرحٌم جبر العشرى باق ٢٦١٠٤٧٢١

دمحم جمال على مشعل باق ٢٧١٠٤٧٢٢

دمحم رزق عوض دمحم اسماعٌل باق ٢٨١٠٤٧٢٣

دمحم طه عبد الحمٌد دمحم ابراهٌم داٌره باق ٢٩١٠٤٧٢٤

مرام دمحم طلعت حامد ابو العال باق ٣٠١٠٤٧٢٥

مصطفى عبدالنبى المتولى دمحم باق ٣١١٠٤٧٢٦

منه هللا دمحم فرٌد السٌد النعمانى باق ٣٢١٠٤٧٢٧

نبوٌه وحٌد حسنى عوض حسنٌن باق ٣٣١٠٤٧٢٨

خلود سامى عبدالمنعم احمد باق ٣٤١٠٤٧٢٩

كلٌة اآلداب

٢٠١٦ الئحة 

 شئون الطالب

 كشف توزٌع الممررات على الطالب

االجتماع، مادة الحاسب اآللى- انتساب موجة - المتحان طالب الفرلة األولى 

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعً  

جامعة المنصورة


