
رة العام الدرا ٢٠٢١-٢٠٢٢جامعة القا

ي لية التخطيط اإلقلي والعمرا

تخطيط المناطق 
العمرانية

تخطيط مجتمعات 
محلية

تخطيط تفصيلي (١)
موضوعات مختارة 
في التخطيط العمراني

ادارة مشروعات 
التنمية العمرانية(٣)

UP310UP311UP312UP3186 UP 322  

-D-D-D-D-D+Dاحمد حموده محمود حموده سيد احمد218011

+D+D+CCC+Dاحمد سيد عطيه محمد على218014

+BCC+C+BCاحمد طه عبد المنعم احمد السيد عباده218016

+C+D+D+D+CDاحمد هانى محمد محمود ابو عدس218029

CCCC+CCاسماء خيرى سعيد محمود218034

B+C+BC+BBاسماء سالم احمد احمد الجيزاوي218035

+A-A-BBA-Bامنيه جمال رضوان البدوى218039

B+CC+CDCامير خالد السيد محمد218040

+B+BC+CB+Cبيجاد هشام احمد محمد على218048

C+CC+C+D+Cسلسبيل صبحى ابراهيم زايد218068

B+C+BCB+Bسهر سليمان عبد البر سليمان218070

CD+FD+D+Dشيماء على عبد المعطى محمد صبيحه218075

D+C+D+CC+Cعبدالرحمن ماهر ذكى احمد خليل218079

BBBBBBعبدهللا احمد كمال محمد218089

CCD+CC+Cعالء السيد عبدالعظيم حسين الحشاش218092

+B+C+CCB+Cعمر ثابت عباس عباس الشافعى218097

+D+D+DC+D+Dعمر حسام الدين محمد صبرى ابراهيم القزاز218195

DD-D+DCDمازن ايمن عيسوى ابو الفتح حسين218115

+D+D+D+D+D+Dمحمد احمد حسن رضوان218119

+CC+C+C+BCمحمد احمد سعيد سالم218120

+B+C+BC+C+Cمحمد عبد الهادي علي الزناتي218130

+BC+CCBCمحمد محمد حلمى الدعدع218139

+C+DDC+CDمحمد هشام اسماعيل عبد التواب زيدان218144

C+C+CC+C+Cمحمود عاطف فرج عبدالحافظ218150

B+A-CBA-Bمريم رفعت محمد محمد حسن218193

+C+C+C+D+BCمصطفى جمال دياب عبدالعال218155

+CD-D+CD+Dمصطفى عالم محمد عفيفي ابراهيم218156

+B+C+C+CBCمصطفى ياسر مصطفى الشيخ218157

B+B+B+C+B+Bمعاذ رافت ممدوح ابراهيم218159
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+B+C+D+CBCمنار محى الدين محمد محمود218161

+B+A-C+B+ABمنة الـله اشرف سيد اسماعيل درويش218162

+B+CC+C+C+Cمورين نشات لويس صموئيل218166

+BC+CD+B+Cنهى ايهاب محمود احمد218171

B+C+BC+B+Bنورهان هانى حشمت حافظ218173

CCCD+BCهانى السيد عبد القوى السيد218174
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