
جامعة القاهرة

كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني

مشروع تخرج٢ 
(تصميم عمراني)

ممارسة مهنة

UD3UD2UP381

+C+BC محمد اشرف رمضان فهمى216143

+BCC فوزية حمدي محمد امين216254

B+CB لمي محمد حمد216261

+B+A-B احمد صفوت عبدالمعطى سالم يونس217004

BBB احمد عاطف عبد الحميد محمود217005

+C+B+C احمد عامر محمد عبد العاطي217006

B+BB احمد ماجد احمد قاسم خضر217012

-AA-A احمد وائل محمد احمد217017

BBB اسالم عالء عرفان على سليم217023

+BC+C امنية محمود محمد النادى حامد217026

+BC+C امين محمد امين حسن االلفي217029

-AC+A حسين هالل سيد عطيه217042

+A-CB دينا محمد عالءالدين محمد امين البدوى217045

+B+B+B زياد طارق عبدالرحيم حسين الفار217048

B+C+B ساميه حسن جوده محمد مصطفى217052

+BC+C شهاب اشرف محمد شحاته217055

+B+B+B عاصم عزت محمد عبدهللا217059

BB+B عبدالرحمن عصام سعد زغلول زكى217066

+A-B+B عبدالرحمن محمود ابراهيم توفيق غيث217069

+B+B+B عبدالرحمن محمود محمود شباره217070

+BC+C عال عويس احمد امين217079

B+BB عمر اسامه محمد ابراهيم عوض217082

+D+BD عمر ماجد محمد محمد ابو شلبايه217085

BBB عمر محمد عبد الرحمن على217086

B+C+B عمر محمد على محمد حسن217088

AAAعمرو محمد ابراهيم عبدالنبى217092

العام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢

نتيجة مواد الفصل الدراسي - ف١٠ قسم التصميم العمراني

التقدير الفصليأسم الطالب كود الطالب 
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BA-B فارس ممدوح على مخيمر217095

+C+C+C ماريان مجدى حنا عبدالمالك217104

-A-A-A ماريز مجدى كريم شحاته217105

B+BB محمد صالح سامى محمد217112

CBC محمد عادل محمد ابراهيم عطيه217114

+BC+C محمد عاطف سعيد ابراهيم217115

BB+B محمد عبدالسالم عبدالسالم رجب عبدالرازق217117

B+C+Bمحمد عالء حسينى محمد بدوى217118

+B+B+B محمد فوزى عبدالفتاح الميهى217120

BBB محمد ناصر عبد المنعم عبد الوهاب حسانين217122

C+D+C محمد يحيى محمد تهامى217125

BB+B محمود اسامه ابراهيم محمود217126

+B+B+B محمود سمير حسن عبد الراضي217129

+A-BB محمود صابر عبدالغفار محمد217130

B+C+Bمريم خالد محمد محمد217139

-AC+A مشتهى عبدالمنعم سيد محمد عيسوى217141

-ABA مصطفى محمد شريف محمد الهادى عبدالفتاح217143

+A-BB منه هللا سيد على محمد على217146

D+A-C مهند حمدى ابراهيم السيد ابوسمره217148

B+C+B ميرنا حسام حسن حامد217149

B+C+B نانسى وليد حسين عبد اللطيف217151

-ACA هاجر محمد حسن جاد217158

B+CB هايا على عبد الحميد ابوالعينين217160

B+CB هدى سعد حسن البالصى217161

B+C+B هشام احمد عبد العظيم احمد217164

+C+C+C يوسف احمد سالم محمود217167
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+BC+C يوسف شعبان ثابت محمد217168

BBB عائشة شحاته نكور محمد217172

+BD+C حليمة خليفة حسين217176

+BC+Cكلثوم محمد احمد 217175

FFFمحمود محمد مأمون طوالن 211292

FFFنجاح حسام عبد السالم الحوت 213274

FFFمحمد عبد الكريم أحمد موسى 211256

أعضاء لجنة الرصد والمراجعة :

ارون ام  أ.م.د/ س

د/ احمد مرزوق 

د فؤاد أ/ خليل مؤ

لية لشئون  التعليم والطالب وكيل ال

ن أ.د/ رندا جالل حس

لية عميد ال

مل شام محمد ال أ.د/ 
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