
رة جامعة القا

ي لية التخطيط اإلقلي والعمرا

ممارسة مهنة

UP381

+B+A-Bاحمد يوسف الشوادفى يوسف216033

+BC+Cاحمد  عصام ابو اليسر محمد217007

BBBاحمد محمد عبد اللطيف احمد217015

CB+Cاحمد هيثم زغلول محمد217016

+B+B+Bاحمد يحيى محمود محمد العفيفي217019

BBBامل مسعود عبد الرازق عزام217025

BBBاميرة كمال عبد اللطيف دغيدى217028

+A-C+Bبسنت طارق ربيع محمد السيد217032

CCCحسام محمد عبد المنعم عبد الرحمن سواح217036

B+CBحسناء حسن زكريا حسن217041

+A-BBدنيا عماد اسماعيل محمد غطاس217044

B+BBرهف ايهاب فاروق دحروج217046

+C+C+Cسارة عمرو حمدى احمد الصاوى217049

+C+B+Cشروق محمد عبد الرزاق البشارى217054

CC+Cشيماء اسماعيل محمد احمد ابراهيم217056

B+BBعبد الرحمن محمد محفوظ محمد على217068

+B+A-Bعبد هللا رجب محمد جبريل217072

+A-B+Bعبدهللا وائل عبد هللا عبد الوالى217077

-A-A-A عمر محمد عبدالعال احمد217087

+A-B+B فارس محمد محمد محمد سالمه217094

+C+C+Cفرح مسعد محمد محمد عبدهللا217097

CB+C كريم ضياء مصطفى محمد217099

+B+A-B محمد عبد اللطيف بدوي عبد الكريم217116

BBB محمود ساجد احمد ابو سيف217128

BAB محمود محمد خلف عبد السميع217133
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التقدير الفصلي أسم الطالب كود الطالب 



رة جامعة القا

ي لية التخطيط اإلقلي والعمرا

ممارسة مهنة

UP381

مشروع 
تخرج٢ 
(تخطيط)

يجة مواد الفصل الدرا - ف١٠ قسم  ن
ي تخطيط عمرا

العام الدرا ٢٠٢١-٢٠٢٢

التقدير الفصلي أسم الطالب كود الطالب 

B+BB مروه ممدوح عبدالرحيم محمود السيد217136

+A-BBمريم عالء الدين مفتاح احمد217140

C+CCمهرائيل ابراهيم عزت كسوات مجلى217147

+B+B+Bمينا جورج شوقى صبحى217150

+A-B+Bنهله احمد امين احمد شافعي217153

+C+BCنهى عطا نيازى سيد احمد217154

+BC+Cنوران احمد ابوخوده مصطفى فشير217155

B+BBهانم عبدالفتاح عبدالحميد عبد الفتاح217159

BBBهدير طارق جوده الليثى217163

D+B+Cيارا عبدالحليم محمد سليمان217166

+D+C+Dيوسف محمود عباس محمود217170

FFF حسين محمود سجه212094

FFاسماء محمد سيد بدر200254

FFشيماء محمد عبد المنعم200256

+D+Dماهر ابراهيم ابراهيم حمام216138
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