
 االول الدراسً الفصل

2023-2022 الجامعً العام

:المستوى 

:الدراسي العام

:الدراسي الفصل

سنة أعمال
60

50احمد العظٌم عبد احمد ابتسام1220001

53محمد عالم اٌمن احمد2220006

47سلطان محمد سلطان احمد3220009

43عجٌله محمد عرفه عفت احمد4220012

44ابراهٌم محمود علً احمد5220013

46محمد على عماد احمد6220014

53مشاحٌت محمد محمد فتحى احمد7220016

40محمد حامد هانى احمد8220022

40حبٌب محمد على عبدالعزٌز هانى احمد9220023

50فرحان عبدالعزٌز عاطف اسراء10220025

40عبدالموجود عبدالمنعم مجدي اسالم11219029

48عبود سعٌد السٌد االء12220028

44معوض احمد سٌد محمد الحسٌن13220030

36صالح عبدالرزاق احمد امل14220226

52عطا احمد سعٌد امٌره15220032

55المحسن عبد الوارث عبد مصطفى امٌره16220033

38الغرباوي عطٌه السٌد ابراهٌم انس17220219

48عبدالغفار احمد اسامة اهلة18220210

49ربٌع محمود اسامة أالء19220194

49بشرى صبحى مرقص بٌشوى20220036

45ابوالمجد فاروق سمٌر حبٌبه21220040

48دعبس حسن عبدالمحسن محمد حبٌبه22220041

52على كمال بكر حسام23220043

48حماد حماد اسماعٌل اشرف خالد24220045

بالحروف/  إجمالً  الطالب كود الطالب أسم الطالب حالة

5ف
2023/2022

2023  يناير

م

اجتماعٌة تنمٌة لمادة السنة أعمال

 والعمراني كلية التخطيط االقليمى
 شئون التعليم والطالب 
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سنة أعمال
60

بالحروف/  إجمالً م الطالب كود الطالب أسم الطالب حالة

49صادق محمد اشرف دنٌا25220046

56محمد بشر بشر جمال دٌنا26220047

52على مأمون محمد كامل رأفت27220048

53عوض لطفى ٌاسر رحمه28220049

51محمود عبدالعاطى عصام رضوى29220050

58الصٌفً إبراهٌم رشدى محمد روان30220227

41هللا جاب عبدالمنعم ٌسرى روان31220053

47راجح ابراهٌم محمد فاٌز روضه32220054

54عجم نورالدٌن ابراهٌم ابراهٌم رٌم33220056

52عطوه ٌوسف رشدى احمد زٌاد34220058

45الرازقى على عوض محمد هللا سٌف35220063

53جالل على حامد سٌد شٌرٌن36220065

49الشونى السٌد خالد شٌماء37220066

54محمد السٌد ناصر شٌماء38220067

46محمود حسٌن محمد صفٌه39220068

49شبانة محمد صالح جمال صالح40220069

50الجندى اسماعٌل محمد السٌد عبدالرحمن41220071

43علٌوه حسن امام السٌد حلمى عبدالرحمن42220073

46حسن محمود محمد ناصر عبدالرحمن43220078

53محمد عبدالعزٌز هانى عبدالعزٌز44220079

51العطار عبدالعظٌم هللا فتح ابراهٌم عبدالعظٌم45220080

44فرغلى عبدالغنى طارق عبدالغنى46220081

43احمد عطٌه جالل محمد اشرف عبدهللا47220082

52عبدهللا عبده عبدهللا حسن عبدهللا48220083

51عبدالوهاب محمد عادل عبدالوهاب49220086

60حسن علً ابراهٌم عالء50220199

48عابدٌن الهادى حلمى اشرف عمار51220090

44اسماعٌل عبدهللا رضا عمر52220092

40السٌد عبدالغنى سٌد فاطمه53220099
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سنة أعمال
60

بالحروف/  إجمالً م الطالب كود الطالب أسم الطالب حالة

51السٌد محمد معتز فاطمه54220100

44الشربٌنً محمد السٌد محمد فرح55220103

46العال ابو حسٌن محمد فٌروز56220105

54مصطفى ابوسرٌع اسامه كرٌم57220107

48داود متى حمدى كٌرلس58220109

50مٌنا سعٌد اسامه مارتٌنا59220112

51جرجس ارمانٌوس عاطف مارٌنا60220114

54الطٌار ابراهٌم بدوى ابراهٌم محمد61220116

46حجاب ابراهٌم اسامه محمد62220119

58بدران حسٌن السٌد اٌمن محمد63220123

54رضوان عبدالعزٌز محمد تامر محمد64220220

40سالم حسٌن حافظ محمد65220126

42بركات الدسوقى محمد خالد محمد66220129

45عبدالرحمن اسماعٌل السٌد رمزى محمد67220130

51ابوسلٌمان محمد هللا عبد صبحى محمد68220135

38عٌد حسٌن عصام محمد69220138

53محمود سٌد عصام محمد70220139

44خلٌفة مصطفى محمد مصطفى محمد71220143

44البنا ابراهٌم رشاد احمد محمود72220145

58سٌد سعٌد رجب محمود73220146

50مصطفى طه موسى محمد محمود74220149

54الساحة محمد مصطفً محمود75220150

48شهدي هللا عطا اٌمن مدحت76220151

45عبدالواحد محمد محمد اللطٌف عبد مروه77220153

45منصور مٌحمد سعد هاشم مرٌم78220155

49حسٌن على حسٌن مصطفى79220158

46محمد شعبان محمد شعبان مصطفى80220160

41طه مصطفى سالم ٌاسر مصطفى81220165

43احمد سٌد محمد  جالل محمود مصطف82220216ً
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سنة أعمال
60

بالحروف/  إجمالً م الطالب كود الطالب أسم الطالب حالة

53شبٌب احمد محمد احمد معتز83220166

43مسلم الحسانٌن احمد مجدى معتز84220193

44ابراهٌم ابوالعطا ابوالعطا عادل هللا منة85220168

48عزام عبدالباقى احمد عبدالباقى هللا منة86220169

47عبدالفتاح رجب عجمى منى87220171

46اسحق منٌر جمال مٌنا88220172

7خلٌل صبحى رفعت مٌنا89220173

49محمد ناجى الرازق عبد ناجى90220218

53امٌن احمد عبدالحمٌد طه ندى91220175

49شرٌف محمد محمد عادل ندى92220176

50احمد فتحى ناصر ندى93220178

47عواد عبدالرازق وائل ندى94220179

51االكرادى على محمد محمد نور95220180

50عبدالغنً محمد صالح نورهان96220182

54احمد بكر احمد خالد هاٌدى97220183

49محمود سعٌد الدٌن عالء هللا هبه98220184

56عبدالحمٌد عبدالعاطى عماد ٌاسمٌن99220185

51علً محمود احمد ٌوسف100220187

49جاد احمد عبدهللا عبدالمعطى ٌوسف101220189

42محمد هشام ٌوسف102220208

246السٌد عبدالنبً احمد103216022

 المادة أستاذ

.........................................................
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