
رة العام الدرا ٢٠٢١-٢٠٢٢جامعة القا

ي لية التخطيط اإلقلي والعمرا

استعماالت 
األراضي 
القومية

التنمية 
االقتصادية 

لألقاليم

تخطيط 
تفصيلي (١)

إدارة التنمية 
اإلقليمية

تنمية وتخطيط 
االقاليم 
السياحية

RD301RD302UP312RD303RD3042

-A-AA-AA-Aابراهيم حسن محمد نصر الدين218002

DFFD-FFابراهيم محمد ابراهيم احمد عبد الحميد218004

FFFD-FFابو بكر محمود مهتدى محمد 217001

D-FD-FFاحمد اشرف محمود االزمازي216003

D+C+D+B+D+Cاحمد حسام عبدالفتاح السيد فرج218009

+CDCD+DDاحمد محمد عبدالفاهم فريد218021

-D-CFDD-Dاحمد مصطفى محمد عبد الباقى جودة218026

CC+CC+CCاحمد نصر مختار محمد خليفه218027

-DD-DD-D-Dبسنت محمد محمد محمد عبد الخالق218191

+A-A+C+B+B+Bرضوى بهاء الدين عبدالصبور عبدالنعيم218057

D-D-FD-D-Fزينب على رمضان السيد على218063

CD-D-DDDصالح احمد محمد اشرف محمد218077

+CDCC+D+Dعبدالرحمن طارق محمد محمد عبده218078

DD+D+C+DDعبدالعظيم السيد عبدالعظيم المكاوى218081

CFC+D+D+Dعالء عبد القادر حامد حمدى ابو عتله218093

DDD+DDDعلى عبد المجيد احمد عبد اللطيف218094

BA-CB+BBعماد محمد درويش صابر218095

CC+D+CCCعمر رمضان توني عبداللطيف218098

C+CCC+D+Cعمرو عالءالدين رياض قطب سويلم218102

D-CFD-FFكامل محمد محمد يوسف218113

D+C+D-C+D-Dمحمد صالح اسماعيل موسى218128

-D+D-FCFDمحمد عالء عبد الجواد عرنسه218133

-DD-FC+D-Dمحمد مجدى محمود على216171

-DD-FCDDمحمد نبيل السيد مدكور214215

DD+D+DCDهشام أيمن محروس عبد هللا محمد زارع218177

D+D+DC+FDوليد المعز مغربي الحلبي218181

-D+DFD-D-Dياسمينا محمد صبحي مصطفى218184
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CCعلى محمد سيد نصار حسن21708

+D+D+D+Dاحمد عمر محمد على محمد215020

Fعاصم ماهر السيد محمد بالل21706
FFFFFمحمود احمد محمد السيد القريعى215172

F احمد عبدالنبى السيد احمد216022
F  احمد فهمى فؤاد سعد خليفة217011
FDاحمد محمد سالمه مصطفى217014
-D+FDDعلي محمد سيد نصار حسن217080

F محمد احمد فتحى الجمسى217107
FFFFمحمود مصباح محمود الرفاعى217134

Fعبد الرحمن احمد خليل عبد الوهاب213141
D-Dمحمود محمد زارع قرنى211288
Fمحمد ابراهيم خنفيس212153
Fاسالم هانى حمدى الجندى215037
Fشريف ياسين على218211
Fالشبراوى سمير الشبراوى215043
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