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C+CCDCC+Cابتسام احمد عبد العظيم احمد220001

+DC+CA-C+BCابراهيم حمدى بكر سالم حسين220002

+C+CBBBBCابراهيم عصام ابراهيم رمضان جليلة220003

D-D+DD+C+D1احمد ابراهيم عبدالرحيم محمد220004

CCB+A-A+ABاحمد ايمن عالم محمد220006

CCCCC+C+Cاحمد جمال مصطفى جابر العوادى220007

D-CCDCD+D1احمد خالد سعيد عبدالمقصود حجاج220008

+DC+C+BA-BCاحمد سلطان محمد سلطان220009

FFFFF1احمد صالح الدين صابر محمد220010

+D+CA-C+BBCاحمد عبدالحميد محمد اسماعيل خليل220011

+DDCBBC+Dاحمد عفت عرفه محمد عجيله220012

+D+C+B+C+C+BCاحمد علي محمود ابراهيم220013

CC+BA-BA-Bاحمد عماد على محمد220014

C+BB+BBBBاحمد فتحى محمد محمد مشاحيت220016

D+C+BA-B+ABاحمد محمد جاد الكريم يوسف220018

DCBBC+B+Cاحمد محمد محمد محمود الشهاوى220020

+DD+D+D+C+C+Dاحمد هانى حامد محمد220022

+DDC+CD-C+Dاحمد هانى عبدالعزيز على محمد حبيب220023

+BBAA-A-BBاروى رأفت نور الدين احمد محمد220024

+CC+BCA-BCاسراء عاطف عبدالعزيز فرحان220025

+D+DD+D+B+D+Dاسالم حسين محمد صالح الدين سيد على220026

C+BB+BA-C+Bاسيل حامد حامد جمعه يوسف220027

+C+C+BA-C+C+Cاالء السيد سعيد عبود220028

+C+CCB+BB+Cالحسين محمد سيد احمد معوض220030

+D-CC+BDالسعيد خالد السعيد محمود220031

+DCD+D-C+B+Dامل احمد عبدالرزاق صالح220226

C+CCCCB+Cاميره سعيد احمد عطا220032

BC+B+B+C+B+Bاميره مصطفى عبد الوارث عبد المحسن220033

DD+CD-D-CD1انس ابراهيم السيد عطيه الغرباوي220219

+C+B+B+B+A+ABاهلة اسامة احمد عبدالغفار220210

+B+B+B+A-A+ABأالء اسامة محمود ربيع220194

C+D+BDBBCبشرى اشرف على أحمد عبدهللا220034

+C+CBBA-B+Cبيشوى مرقص صبحى بشرى220036

D-D+CAC+BCتوماس كرم اندراوس يوسف220037
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+D+D+BBA-BCحازم ابراهيم السيد ابراهيم التركى220039

C+CCC+D+B+Cحبيبه سمير فاروق ابوالمجد220040

+CCCB+BB+Cحبيبه محمد عبدالمحسن حسن دعبس220041

CDCBD-B+Cحسام السيد السيد احمد جاب هللا220042

+D+C+C+B+B+B+Cحسام بكر كمال على220043

+BA-AB+A+A-Bحسناء محمد محمود حفني220044

D+C+CCBB+Cخالد اشرف اسماعيل حماد حماد220045

+CC+C+BA-B+Cدنيا اشرف محمد صادق220046

CBA-BA+ABدينا جمال بشر بشر محمد220047

+D+DDA-C+Dرانيا عمادالدين الريح حسين220229

+CBB+AAABرأفت كامل محمد مأمون على220048

BCC+B+AA-Bرحمه ياسر لطفى عوض220049

+BBA-B+A-B+Bرضوى عصام عبدالعاطى محمود220050

رقية محمد عبدالمتعال شاكر النجار220195

B+BA-CCBروان محمد رشدى إبراهيم الصيفي220227

+C+C+C+CAC+Cروان ياسر محمد محمد مدنى220052

CCBDB+C+Cروان يسرى عبدالمنعم جاب هللا220053

C+C+B+AB+B+Bروضة محمد حسن ابراهيم220196

BC+BB+A-B+Bروضه فايز محمد ابراهيم راجح220054

D+CC+DC+BCرويدا السيد محمد حسونه220055

+BBAB+AB+Bريم ابراهيم ابراهيم نورالدين عجم220056

FFFFF1ريمون هني ثابت رياض220057

BC+BA-A+B+Bزياد احمد رشدى يوسف عطوه220058

D-DD-C+D-CD1سعيد احمد سعيد محمد بدر220059

+BCCA-B+C+Cسلمى طارق مصطفى كمال220060

+C+B+B+A-A+A-Bسما محمد عبدالحكيم على220198

+CCB+C+A-B+Cسندس عبدالحميد على حسن220061

+BB+B+BA+B+Bسندس وليد االمام عبد العليم220062

D+C+C+C+D-BCسيف هللا محمد عوض على الرازقى220063

C+C+BB+A-B+Bشروق احمد تاج الدين محمد نصر احمد220064

+BB+A-A-A+A-Bشيرين سيد حامد على جالل220065

+CBC+C+B+C+Cشيماء خالد السيد الشونى220066

+C+BB+CB+B+Cشيماء ناصر السيد محمد220067

+C+CBCC+C+Cصفيه محمد حسين محمود220068

ايقاف قيد
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CCBDC+C+Cصالح جمال صالح محمد شبانة220069

+CCBBBBCعبدالرحمن اسامه محمد ابراهيم شرف220070

+C+C+C+B+C+B+Cعبدالرحمن السيد محمد اسماعيل الجندى220071

+D+BB+CBB+Cعبدالرحمن توبة ربيع على220072

+DDD+CBBDعبدالرحمن حلمى السيد امام حسن عليوه220073

+CC+C+A-C+BCعبدالرحمن سيد جمعه امام220074

+DD+BBAB+Cعبدالرحمن صالح احمد محمد الصادق220075

+D+C+C+B+B+C+Cعبدالرحمن عماد سليم على220076

D+BBA-B+B+Bعبدالرحمن ناصر محمد محمود حسن220078

+C+B+A-BAA-Bعبدالعزيز هانى عبدالعزيز محمد220079

DC+D+CC+A-Cعبدالعظيم ابراهيم فتح هللا عبدالعظيم العطار220080

+DCC+B+A+BCعبدالغنى طارق عبدالغنى فرغلى220081

DCCBC+B+Cعبدهللا اشرف محمد جالل عطيه احمد220082

BB+A-B+C+BBعبدهللا حسن عبدهللا عبده عبدهللا220083

CD+D+BD-BCعبدهللا مصطفى سعد بيومى220084

FDFDC+C+D-1عبدهللا هشام محمد امين عبدالرحمن220085

DCD+BA-B+Cعبدالوهاب عادل محمد عبدالوهاب220086

+BAA-A-AB+Bعالء ابراهيم علي حسن220199

+D+CC+C+A+B+Cعلى محمد محمد فؤاد محمد فريد220088

D+CCCA+C+Cعمادالدين ياسر جاد حسينى عفيفي220089

CD+BDAC+Cعمار اشرف حلمى الهادى عابدين220090

+CD+CB+B+B+Cعمر رضا عبدهللا اسماعيل220092

عمر محمد ابراهيم احمد الشبلى220093

C+C+A-BB+BBفاطمه سيد عبدالغنى السيد220099

+D+C+B+CC+B+Cفاطمه معتز محمد السيد220100

D-FDB+D-1فتحى سالمه فتحى ابوالزين220101

C+B+A-B+B+BBفداء عصام السيد حسانين العريض220102

+B+CA-A-A+B+Bفرح محمد السيد محمد الشربيني220103

فلوباتير منير موريس زكي220104

+C+C+BC+A-BCفيروز محمد حسين ابو العال220105

+DC+B+AB+B+Cفيصل جمال الدين حسن حسن الجندى220106

+B+BA-A+AB+Bكريم اسامه ابوسريع مصطفى220107

D+D+CC+B+BCكيرلس ثروت نصيف فاضل220108

C+CBAAB+Bكيرلس حمدى متى داود220109

عذر بقرار مجلس الكلية

لم يسجل
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BCDC+C+BCمادونا اسامه زكى ابراهيم جرجس220111

-B+B+AAA+A-Aمارتينا اسامه سعيد مينا220112

+BBAAAB+Bمارينا عاطف ارمانيوس جرجس220114

B+C+B+B+AB+Bمحمد ابراهيم بدوى ابراهيم الطيار220116

D+DBCBB+Cمحمد احمد محمد غانم220118

+C+C+BC+C+BCمحمد اسامه ابراهيم حجاب220119

DDD-DA-C+D1محمد المليجى محمد صبرى مليجى220122

DFFFC+F1محمد امير محمد بشير219171

+BBA-A-A+B+Bمحمد ايمن السيد حسين بدران220123

CC+A-A-A-B+Bمحمد تامر محمد عبدالعزيز رضوان220220

C+CA-A-AB+Bمحمد حافظ حسين سالم220126

+DD+CD+B+Dمحمد حسين السيد حسين220127

+D-D+CC+BC+Dمحمد خالد السعيد الستاوى220128

D-DD-CC+D+D1محمد خالد محمد الدسوقى بركات220129

+C+C+CB+A+B+Cمحمد رمزى السيد اسماعيل عبدالرحمن220130

+D-C+B+B+AA-Cمحمد سعيد محمد فهيم حسن شرف220131

D+B+B+A-A+BBمحمد سالمة حافظ ادم220132

+D+BBBBB+Cمحمد سيد لطفي حسن220133

+CBA-AA+B+Bمحمد سيد محمد زروك220134

+D+CBB+A-ACمحمد صبحى عبد هللا محمد ابوسليمان220135

+CCB+BB+B+Cمحمد عبد الفتاح مصطفى محمد رزيق220137

D-D-D-D-D-DD-1محمد عصام حسين عيد220138

+C+BA-AABBمحمد عصام سيد محمود220139

D+BB+BA+B+Bمحمد فوزى احمد عبدالحكيم220141

D+DC+CBB+Cمحمد مصطفى محمد مصطفى خليفة220143

+D-DC+D+BBDمحمود احمد رشاد ابراهيم البنا220145

+C+B+ABA-A-Bمحمود رجب سعيد سيد220146

محمود محمد محمود رشاد220148

C+C+A-B+AABمحمود محمد موسى طه مصطفى220149

-B+A-A-A-A+A-Aمحمود مصطفي محمد الساحة220150

+C+BB+A+AA-Bمدحت ايمن عطا هللا شهدي220151

C+CB+BAA-Bمروان محمود عبدالمقصود عبدالحليم220152

D+CC+D+BB+Cمروه عبد اللطيف محمد محمد عبدالواحد220153

+D+D+CD+D+BDمريم عصام عبد العظيم عتمان220154

ايقاف قيد

7/4



جامعة القاهرة

كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني

تصميم 
معمارى

تخطيط 
إستعماالت 

أراضي
المنهج العلمي

نظم إنشاء 
وتقييم منشآت

لغه إنجليزية 
(٢)

تطبيقات 
حاسب الى 

(متقدم)

نظم 
المعلومات 
الجغرافية 
(متقدم)

نتيجة مواد الفصل الدراسي - ف٤

EP1251

أسم الطالب كود الطالب 

124  EP 1252 UP122EP123

العام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢

ي
صل

الف
ر 

دي
تق

ال

ي
يم

اد
اك

ر 
ذا

ان

UD120UP121

CD+C+BCB+Cمريم هاشم سعد ميحمد منصور220155

D-CD+FD+D1مصطفى احمد مخلوف محمد220156

D-DDBD-C+D1مصطفى اسامه محمدى عبد الوهاب220157

+CD+C+C+B+B+Cمصطفى حسين على حسين220158

CD+CD+A+C+Cمصطفى رمزي احمد احمد شيحة220202

FFFFF1مصطفى سامى عبد العظيم احمد220159

+D+CB+BA-B+Cمصطفى شعبان محمد شعبان محمد220160

FFD-D-C+F1مصطفى عبدالعزيز محمد عبدالعزيز حامد220161

DD-D-C+CC+D1مصطفى عبدالغفار فاروق عبدالغفار220162

FFFFF1مصطفى عبدالناصر على ابوحسين220163

+D+D+DCCD+Dمصطفى ياسر سالم مصطفى طه220165

D-DC+BD1مصطفي محمود جالل  محمد سيد احمد220216

+D+C+BB+A-B+Cمعتز احمد محمد احمد شبيب220166

+C+CC+B+CBCمعتز مجدى احمد الحسانين مسلم220193

CD+C+CB+B+Cمنة هللا عادل ابوالعطا ابوالعطا ابراهيم220168

+D+CB+BBACمنة هللا عبدالباقى احمد عبدالباقى عزام220169

+CC+B+BA-BCمنة هللا عماد نبيل محمد220170

C+C+A-C+A-B+Bمنى عجمى رجب عبدالفتاح220171

+C+CB+A-C+B+Cمينا جمال منير اسحق220172

FFFFFF1مينا رفعت صبحى خليل220173

+BBAA+A+A-Bناجى عبد الرازق ناجى محمد220218

+DCBB+A-C+Cنجوى عادل عبد الرحيم يوسف220174

CB+A-C+A-BBندى طه عبدالحميد احمد امين220175

C+C+BB+A-B+Bندى عادل محمد محمد شريف220176

+DBBC+C+B+Cندى كمال عبدهللا علي220177

+CC+CB+A-BCندى ناصر فتحى احمد220178

+D+CBB+C+CCندى وائل عبدالرازق عواد220179

+D+CBC+B+A-Cنور محمد محمد على االكرادى220180

+B+B+A-A-A+BBنورالهدى عالءالدين محمد امين220181

+BBA-A-AB+Bنورهان صالح محمد عبدالغني220182

+B+BAA-A+B+Bهايدى خالد احمد بكر احمد220183

C+CC+DBB+Cهبه هللا عالء الدين سعيد محمود220184

D-DC+D-DB+D1وئام علي عبدالسالم احمد فضيل220225

C+C+ABAB+Bياسمين عماد عبدالعاطى عبدالحميد220185
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C+C+B+AAB+Bيوسف احمد محمود علي220187

+D+CC+B+C+B+Cيوسف عبدالمعطى عبدهللا احمد جاد220189

+C+CC+BA-BCيوسف محمد صبرى محمد امين السمالوطى220190

+B+C+B+B+A+ABيوسف هشام محمد220208

Fهبه عماد عبدالماجد محمد االمين217174

FFFاثر وليد محمد حامد جودة219001

FFFعبدالهادي راضي عثمان مهران218197

DD+BC+A-BCاسالم مجدي عبدالمنعم عبدالموجود219029

+FD+Dمصطفي حسن محمد216251

FFعبدالقوي جمال ابوسالم214143

Fطارق صالح البيومي فرج215094

FFFحمدي السيد حمدي محمد االشرم215065

FFFعبدالقادر عبدهللا عبدالقادر215106

FFFاسر احمد محمد فتحي217022

Dاحمد طارق عبدالرحمن لطفى رفاعى  219162

Fاحمد نبيل شعبان درديرى219022

Fجمال حامد عبدالصبور حامد219046

+Dرحمه صالح سيد بكر219061

Fشفاء الحاج احمد وافد219165

Cعائشة ابو محمد     219166

Fعبدالرحمن النعيم عبدالرحمن احمد 219172

Fعبدالرحمن جمال سعيد عبدالعزيز219080

Fعبدالرحمن محمود عبده حسان219084

D+Bعلى طارق على عوض على219092

Fمحمد جمال محمد الشافعى السيد219111

Fمحمد حسن سيد حسن الحمصانى219113

Fمحمد خالد عبد الشكور منصور219114

+Dمحمد محمود حلمى محمود الجزار219124

Fمحمد يحى حسين عبدالعزيز عطيه219129

Fكريم محمد عبده217100

Fمحمد ناجى السيد خليل218142

Fمحمد ياسين على217181

DBفاروق محمود مصطفى218107

طالب مستويات الفرق االخرى
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جامعة القاهرة

كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني

تصميم 
معمارى

تخطيط 
إستعماالت 

أراضي
المنهج العلمي

نظم إنشاء 
وتقييم منشآت

لغه إنجليزية 
(٢)

تطبيقات 
حاسب الى 

(متقدم)

نظم 
المعلومات 
الجغرافية 
(متقدم)

نتيجة مواد الفصل الدراسي - ف٤

EP1251

أسم الطالب كود الطالب 

124  EP 1252 UP122EP123

العام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢

ي
صل

الف
ر 

دي
تق

ال

ي
يم

اد
اك

ر 
ذا

ان

UD120UP121

Fوليد المعز مغربي الحلبي218181

+B عائشة شحاته نكور محمد217172

+D احمد عبدالنبى السيد احمد216022

-Dمحمود عبد الحميد احمد عبد الحميد بيومي216184

+D+Cعبدالرحمن محمد عبد هللا جاهين217067

+Dعلي محمد سيد نصار حسن217080

Fمحمد عادل حسن احمد العطار217113

+D نورهان محمود حنفى محمود الحماقى217157

Fأكرم محمد احمد المتيم213063

FFمحمد ابراهيم خنفيس212153

Fاسالم هانى حمدى الجندى215037

D رغد محمد اديب عدي215221

Fالشبراوى سمير الشبراوى215043

Fارينوياك دينق218210

أعضاء لجنة الرصد والمراجعة :

رئيس الكنترول

عضو

عضو

لية لشئون  التعليم والطالب وكيل ال

ن أ.د/ رندا جالل حس

أ/ خليل مؤيد فؤاد

لية عميد ال

مل شام محمد ال أ.د/ 

أ.م.د/ سهام هارون

د/ احمد مرزوق

7/7


