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34احمد انور محمد سيد احمد1222001

ى مجاهد 2222002 0احمد ايمن صبر

 العشماوى3222003
ى
32احمد ايمن وائل احمد رجائ

32احمد حمدى محمد فهىم المشد4222004

17احمد رمزى اسماعيل حسن اسماعيل5222005

35احمد زين عبد الفتاح زين العابدين6222006

31احمد عاطف بهجت بركات جوده7222007

20احمد عصام عىل عبد الرحمن8222009

18احمد محمد ابراهيم محمد عىل9222010

34احمد محمد السادات محمد عبد النبر10222011

32احمد محمود احمد هالل السيد11222013

ى احمد 12222014 36احمد مصطفى حسي 

30احمد نور الدين مختار محمود13222015

35احمد يارس عبدالحكيم عامر14222016

37ارساء نبيل مهدي سليمان15222017

ف عبدالوهاب حسن16222018 39اسالم ارسر

ف محمد محمد عبد العزيز احمد الشناوي17222019 29ارسر

0ايه محمد السيد عىل 18222021

ه19222022  محمد صبر
ى
40بسمله هائ

ى20222023 35بسنت محمد احمد ابراهيم ابو العيني 

ى عبد العزيز 21222024 38بسنت يحب  حسي 

29توماس عاطف عزيز سعيد22222025

37جومانه اسامه كامل عبد المجيد23222026

33حبيبه محمد عبد الدايم محمد24222027

يف25222028 29حبيبه يحب  محمد عبد الحميد رسر

26حسام محمد صبىح عبيد26222029

ى27222030 ى عبد العزيز فتح هللا حسي  15حسي 

40حمدي ايمن حمدي قاسم28222031

بالحروف/ إجمالي 

مساحة وخرائط اعمال السنة مادة 

حالة الطالب أسم الطالب كود الطالب م

كلية التخطيط االقليمى
والعمراني
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38حنان عادل حامد اسماعيل29222032

0خالد محمد عبد الجواد محمود30221063

32رجب احمد حافظ رجب حسن عبدالدايم31222033

28رضا شاكر حامد عبد الحميد سيد احمد32222034

0رقيه محمد عبد المتعال شاكر عبد هللا النجار33220195

29رنا رضا عبد الوهاب محمد34222035

34روان احمد عثمان شعيب35222036

35رؤية بشب  حسن سليم عوض هللا 36222037

39ريم عمرو حسن محمد محمود الصباغ 37222038

يف محمود حسن ابو الغيط38222039 0زياد رسر

38زياد محمود فراج متول 39222043

34زيد اسامة حسن عبدالعزيز40222044

39سارة خالد فاروق صادق سعد 41222045

ى42222046 29سامح جميل نجيب امي 

2رسحان عبدالفتاح رسحان عبدالفتاح43222047

29سلىم احمد محمد سالم44222048

36سماء محمد حسن محمد فضل 45222121

0سيف الدين هيثم هائل الشوربىحر 46222049

1شهاب ماهر عبدالمنعم احمد47222051

37شهد سيف النرص السعيد بدران48222052

33شهد محمد عىل المبارك 49222054

ى رزق50222055 ى منصور صبر 32صبر

39عائشه عبدالرحمن محمد عىل احمد51222056

0عبد الرحمن احمد محمود عبد هللا 52222057

0عبد الرحمن ايهاب عبد هللا محمود عبدهللا53222058

38عبد الرحمن حسن محمد محمد سالم أبو النور54222060

32عبد الرحمن طارق رمضان عبدهللا55222061

18عبد الرحمن مازن حامد خرصى سلطان56222062

ى عىل57222124 21عبد الرحمن محمد حسي 

37عبد اللطيف عوض محمد عثمان 58222122

0عبد هللا احمد محمد عىل 59222063

39عبدالرحمن احمد عبدالرازق قطب محمد60222064

29عبدالرحمن محمد مصطفى الصاوى61222065
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36عبدالرحمن محمد مصطفى عبدالمجيد62222066

ى صديق63222067 28عبدالرحمن محمد يسي 

35عبدالرحمن محمود يحب  محمد جمعه64222068

35عمار احمد محمد سليمان 65222069

18عمار غالب شعبان عبدالكريم66222070

ى67222071 40عمار محمد مىح محمد ابراهيم حساني 

25غادة عبد النارص محمد عويس 68222072

30غدير فرج هللا عبد الفتاح متول 69222073

ونيا والء فاروق فصيح 70222074 33فبر

29كريم محمد حسن ابراهيم القطب71222075

31كريم معوض عبد المعىط المهدى نرص 72222076

26مازن محمد توفيق عوض73222077

0مازن يارس مصطفى كمال عبد الرحيم 74220212

28محمد ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم عوض هللا75222078

32محمد احمد عباس همام76222079

ي77222080
8محمد احمد عبد الرحمن حامد القاضى

34محمد احمد عرائر عبد الاله عبد المجيد78222081

ف محمد طة ربيع 79222082 31محمد ارسر

39محمد ايمن محمد فتوح ابراهيم عبد الرحمن80222083

27محمد حلىم احمد السيد81222084

38محمد خالد محمد صبىح 82222085

40محمد رشاد محمد سليمان عىل83222086

38محمد شكر عبد المجيد عبد المنعم84222087

33محمد عادل محمد الهادى محمد سليمان85222089

15محمد عبدالمنعم عبد المنعم المناوى86222090

20محمد عبدالمنعم محمد مجاهد شوشان87222091

35محمد عبدالنبر عىل امبائر سعودى88222092

33محمد كمال السيد شعت 89222094

28محمد وليد عبد الحميد عبد الحميد ابو سعده90222096
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0محمود احمد احمد أبو غانم 91222097

92222098
ى
33محمود احمد عبد الحميد الصاوى البسيوئ

23محمود محمد محمد منب  محمد البىه93222099

ى عبد الكريم محمد94222100 ف حسي  36مروان ارسر

0مريم  إسماعيل عبد الرحمن محمد سكر 95222123

37مصطفى رمضان غازى الصعيدى96222101

37مصطفى عىل اسماعيل احمد97222102

32مصطفى محمود محمد احمد سيد احمد98222103

21معاذ محمود السيد محمد99222104

30منة هللا خالد محمد السيد100222105

34منترص بكرى أنور بكرى 101222106

0منذر محمد إسماعيل إسماعيل خفاجر 102222107

38منه هللا سامح عبد الغبى محمود محمود103222108

34ميالد ميشيل وديع ميخائيل حمايه104222109

 عبدالوهاب عزوز105222110
ى
32همسه هائ

106222111 
ى
33هيفاء رعد محمد الشهرائ

38وسيم عادل عبد المسيح صليب فرج هللا107222112

40يارا رفعت حامد حامد اللبان108222114

 محمد عىلي احمد عىلي109222115
ى 33ياسمي 

27يحب  رفعت سالم احمد110222116

0إيقاف قيد يعقوب يارس يعقوب محمد 111220224

ى عياد 112222117 29يوسف  يوحنا هبى

40يوسف عمادالدين عىل رمضان سليمان113222118

33يوسف عمرو محمد محمد114222119

0يوسف محمد خليل محمد 115222120

0محمد عادل حسن احمد العطار116217113

26عمر محمد إبراهيم احمد الشبىل 117220093

0زياد عالء المغاورى السعيد 118221076

ى عىل 119217181 0محمد ياسي 

11ارينو ياك دنيق ياك 120218210

ول * -1:               عضــــــــــو الكــنــتر

ن * :               قــــــرار لجنة الممتحني 

(لجنة الرصد والتجميع والمراجعة)







































ف6 المستوى:
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االولالفصل الدراسي:

أعمال سنة
20

15احمد فهمى فؤاد سعد خليفه1217011

19محمد خالد عبد الشكور منصور2219114

16إبراهيم محمد إبراهيم218044

استاذ المادة :- 

إجمالي / بالحروف

اعمال السنة مادة :- 

حالة الطالب أسم الطالب كود الطالب م

تنميه محليه (مطروحه)

ىكلية التخطيط االقليم
والعمراني


