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أعمال سنة
20

د1219002 د الرازق س م ع 12احمد ابراه

م2219003 م عزت ابراه 11احمد ابراه

من احمد محمد3219005 17احمد ا

ه4219006 د ر من محمود ع 15احمد ا

16احمد حمادە حسن الفخرا 5219007

اشه     6219008 دە  دالرحمن ع 16احمد خالد ع

ل  7219168 ل محمد خل 15احمد خل

م8219009 از ابو العما 14احمد رجب احمد ال

12احمد سعد سعد صادق9219010

16احمد سعد محمود أبو مو10219011

ارى11219013 دال 17احمد صالح محمد بيو ع

د عصاف 12219014 16احمد طارق الس

ج13219016 م االع د هللا ابراه 15احمد عصام ع

م محمد14219019 19احمد محمد جابر ابراه

د النا محمد محمود15219024 ــــج ع 20ار

ل مأمون16219167 16اسامة مأمون اسماع

اء محمود مصط محمد محمد17219026 19ا

سط الم18219028 14اسالم زغلول ال

ف ع محمد محمود ابوع19219030 17ا

ا م مرجان20219031 ل 18افرام ا

م21219032 17االء احمد محمد ابراه

م مصط يوسف22219033 دالعظ 18االء عزت ع

م محمود الدفراوى23219034 دالعظ 18االء عمروع

ە جرس24219043 18اندرو شنودة ج

من رشدى احمد فودە25219039 18ايثار ا

د الرحمن 26219040 د ع ج السع مان ف 18ا

د احمد27219041 من خالد حافظ س 18ا
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أعمال سنة
20

الحروفحالة الطالب أسم الطالب كود الطالب م إجما / 

م     28219042 د العل ه حازم حس ع 18ا

د29219049 دالنا ز حسن الس 13حسن ع

14خالد هشام ز مصط المن 30219054

ا عابر ع الدين محمود31219055 18دن

17رامز رؤوف سا مقار32219057

دالهادى33219058 س ع اب رأفت يو 17ر

18رحمة رشاد حس محمود34219059

12رحمة ع نصارى عاشور35219060

كر36219061 د  18رحمه صالح س

ا ع    37219062 17رغد ع 

اد عمرو ام توفيق38219066 17ز

د النا رفعت العواد39219068 19سارە ع

17سامح حسام الدين محمدادرى 40219069

ى41219070 دالحق الحم ا جمال ع 14س

دالقادر ع42219072 له منصور عمر ع 17سه

13شهاب الدين محمد خلف هللا محمد43219074

د السالم حسان 44219075 د السالم ع ماء ع 17ش

8صدام حس ادم ع45219173

ف صادق محمود46219079 دالرحمن ا 14ع

دالرحمن خالد فت حس احمد47219082 19ع

دالرحمن محمد محمود احمد48219083 15ع

د            49219086 دهللا الرش م ع دهللا ابراه 16ع

مان50219088 17عصام را حس سل

ت51219089 ان ك ى شع 17عالء ص

م احمد52219090 د الحك 16عالء مصط ع

16ع طارق ع عوض ع53219092

دالحافظ     54219095 اض ع 17عمر رجب ر

د صالح صالح حسن55219096 15عمر س

انه56219098 م ش م ابراه دالحك د ع 18فاطمه الس

ە57219100 ــــع ع ابو عم 15فؤاد جالل ابو 

شاوى58219101 د الجواد الم م احمد شو ع 18ك

دالن شحات محمود       59219164 مة ع 17ك



أعمال سنة
20

الحروفحالة الطالب أسم الطالب كود الطالب م إجما / 

ج60219105 مال ف 17محمد احمد 

م61219107 دالسالم سالمه سل د ع 14محمد الس

ى محمد62219109 18محمد ايهاب 

د63219111 6محمد جمال محمد الشاف الس

د حسن الحمصا 64219113 18محمد حسن س

ب  65219115 17محمد سالم جمعان مرزوق الغ

د الفتاح سعد نوفل66219117 15محمد ع

د67219119 د سع دالحم ز ع دالع 6محمد ع

اس ذ 68219120 18محمد ع ع

د ال 69219121 م ع 14محمد عوض ابراه

16محمد محمود حل محمود الجزار70219124

15محمد هشام محمد صالح71219128

16محمود احمد حامد شحاته72219131

د الحارس محمد73219135 12مصط جمال ع

مان74219137 15مصط صديق احمد صديق سل

19منة هللا رمضان محمود محمد75219140

11نادين محمود احمد حمدي محمد 76219144

م حل 77219145 12ندى عالء ابراه

12نوران خالد صالح الدين محمد78219148

د حسن79219151 ه الس د عط د الحم 20هشام ع

ل80219152 د اسماع س محمد سع 16هم

ي81219153 18ارا سالمه محمد الخ

د الحافظ 82219155 16اسم ام محمدى ع

م عسكورە83219156 د ابراه م الس 14يوسف ابراه

ل نا مو84219159 خائ 17يوسف م

دە85217100 م محمد ع 20ك

اس ع86218211 25ف 

…………………………..

       استاذ المادة            
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50احمد ابراهيم عبد الرازق سيد1219002

39احمد ابراهيم عزت ابراهيم2219003

ف احمد محمد احمد3219004 52احمد اشر

50احمد ايمن احمد محمد4219005

48احمد ايمن محمود عبد ربه5219006

ي6219007
 
52احمد حماده حسن الفخران

50احمد خالد عبدالرحمن عبده باشه     7219008

48احمد خليل محمد خليل  8219168

48احمد رجب احمد الباز ابو العمايم9219009

49احمد سعد سعد صادق10219010

54احمد سعد محمود ابو موس11219011

56احمد صالح محمد بيوىم عبدالبارى12219013

54احمد طارق السيد عصافير13219014

41احمد طارق عبدالرحمن لطف  رفاىع  14219162

32احمد عبده حسير  الزبير                   15219015

52احمد عصام عبد هللا ابراهيم االعوج16219016

اوى عبدهللا عىل17219017 41احمد عالء الشير

40احمد محمد السيد يسن          18219018

58احمد محمد جابر ابراهيم محمد19219019

22احمد محمد سنوس احمد20219176

52احمد محمد عوض ابراهيم21219020

لم يسجلاحمد نبيل شعبان درديرى22219022

59احمد يحير زكريا حسن محمود23219023

57اري    ج عبد النارص محمد محمود24219024

54اسامة مأمون اسماعيل مأمون25219167

47اسامه محمد سيد شحاته26219025

60اشاء محمود مصطف  محمد محمد27219026

52اسالم حمدى محمد احمد28219027

34اسالم زغلول البسطويىس المنىس29219028

ف عيىس محمد محمود ابوعىل30219030 58اشر

7ف
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بالحروف/ إجمالي حالة الطالب أسم الطالب كود الطالب م

56افرام ايليا ميى مرجان31219031



أعمال سنة

60
بالحروف/ إجمالي حالة الطالب أسم الطالب كود الطالب م

47االء احمد محمد ابراهيم32219032

56االء عزت عبدالعظيم مصطف  يوسف33219033

54االء عمروعبدالعظيم محمود الدفراوى34219034

خ محمد35219035 37السيد نبيل ابو شر

لم يسجلامير السيد محمد المنصوري36219038

ه جرس37219043 45اندرو شنودة جير

51ايثار ايمن رشدى احمد فوده38219039

57ايمان فرج السعيد عبد الرحمن 39219040

60ايمن خالد حافظ سيد احمد40219041

56ايه حازم حسير  عبد العليم      41219042

49بسام عصام مشوادي عبد هللا42219044

43بيجاد خالد محمد شلير أبوبكر43219045

1جمال حامد عبد الصبور حامد44219046

51حسام شعبان محمد عبدالفتاح 45219047

57حسام نارص ابوشامه خليل46219048

38حسن عبدالنارص زىك حسن السيد47219049

45حسير  احمد حسير  عبد الستار48219050

57خالد رضا عبد القادر عبد الهادى49219052

31خالد كمال عبد الكريم حامد الكردى50219053

ي51219054 ي المنجر
37خالد هشام زىكي مصطف 

51دنيا عابر عىل الدين محمود52219055

52رامز رؤوف ساىم مقار53219057

51رباب رأفت يونس عبدالهادى54219058

59رحمة رشاد حسير  محمود55219059

47رحمة عىل نصارى عاشور56219060

53رحمه صالح سيد بكر57219061

50رغد عىلي باهي عىلي    58219062

43رمضان اسماعيل رمضان اسماعيل59219063

53روان خليل تمام ابراهيم60219064

53زياد عمرو امير  توفيق61219066

60ساره عبد النارص رفعت العوادل62219068

54سامح حسام الدين محمدادرى 63219069

ى64219070 47سبا جمال عبدالحق الحمير



أعمال سنة

60
بالحروف/ إجمالي حالة الطالب أسم الطالب كود الطالب م

60سلىم عبد المنعم جوده عبد المنعم 65219071

54سهيله منصور عمر عبدالقادر عىل66219072

 سعيد سمعان67219073
ى
55سيمون رجان

41شفاء الحاج احمد    وافد68219165

45شهاب الدين محمد خلف هللا محمد69219074

58شيماء عبد السالم عبد السالم حسانير 70219075

31صدام حسير  ادم عىل71219173

قاوي   72219076 55ضج سعيد أحمد الشر

45طه نارص حسن هندى73219077

29طيبه محمد سنوس احمد74219175

0عائشة ابو محمد     75219166

ف حامد76217063 56عبد الرحمن اشر

ف عبد الحميد السيد77219078 46عبدالحميد اشر

ف صادق محمود78219079 55عبدالرحمن اشر

33عبدالرحمن النعيم عبدالرحمن احمد 79219172

1عبدالرحمن جمال سعيد عبدالعزيز80219080

38عبدالرحمن حسيب محمدعيىس 81219081

59عبدالرحمن خالد فتج حسير  احمد82219082

83219169
 
47عبدالرحمن محمد حامد محمد عنان

46عبدالرحمن محمد محمود احمد84219083

32عبدالرحمن محمود عبده حسان85219084

0عبدالرحمن هاشم بكرى محمد شيخ86219170

49عبدهللا ابراهيم عبدهللا الرشيد            87219086

ي حسير  سليمان88219088
51عصام راض 

ى شعبان كريت89219089 53عالء صير

ي عبد الحكيم احمد90219090
55عالء مصطف 

56عىل طارق عىل عوض عىل91219092

57عمر رجب رياض عبدالحافظ     92219095

49عمر سيد صالح صالح حسن93219096

56فاطمه السيد عبدالحكيم ابراهيم شبانه94219098

50فاطمه نارص فؤاد محمود95219099

ه96219100 47فؤاد جالل ابو شي    ع عىل ابو عمير

 عبد الجواد المنشاوى97219101
ى
55كريم احمد شوق



أعمال سنة

60
بالحروف/ إجمالي حالة الطالب أسم الطالب كود الطالب م

47كريم ايهاب محمود عبدهللا98219102

53كريمة عبدالنير شحات محمود       99219164

59محمد ابو الفتوح عبدالوهاب الففى100219103

53محمد احمد سماح الزهار101219104

58محمد احمد كمال فرج102219105

47محمد السيد عبدالسالم سالمه سليم103219107

44محمد ايمن محمد عبدالصادق104219108

54محمد ايهاب يشى محمد105219109

47محمد جمال عبدالمنعم حسنير    106219110

36محمد جمال محمد الشافىع السيد107219111

40محمد حسام الدين كمال سعد 108219112

109219113
 
54محمد حسن سيد حسن الحمصان

51محمد خالد عبد الشكور منصور110219114

53محمد سالم جمعان مرزوق الغريب  111219115

35محمد طلعت محمد رزق ليله112219116

47محمد عبد الفتاح سعد نوفل113219117

بيي  114219118 44محمد عبد النارص حسن الشر

37محمد عبدالرحمن بشارة هارون115219174

32محمد عبدالعزيز عبدالحميد سعيد116219119

53محمد عىلي عباس ذىكي117219120

51محمد عوض ابراهيم عبد الج 118219121

50محمد فارس فرحات محمد غانم119219122

57محمد محمود حلىم محمود الجزار120219124

42محمد نشأت احمد ابراهيم محمد121219125

57محمد هشام محمد صالح122219128

49محمد يج حسير  عبدالعزيز عطيه123219129

48محمود احمد حامد شحاته124219131

40محمود جمال محمد الصيف 125219132

55محمود سيد محمد احمد126219133

45مصطف  جمال عبد الحارس محمد127219135

49مصطف  رضا دمرداش عبدالخالق128219136



أعمال سنة

60
بالحروف/ إجمالي حالة الطالب أسم الطالب كود الطالب م

46مصطف  صديق احمد صديق سليمان129219137

52منار حسن محمد احمد130219139

59منة هللا رمضان محمود محمد131219140

52منة هللا طارق ابراهيم احمد132219141

37مؤمن مجدى السيد طه مصطف 133219142

نا محمد فوزى سيد134219143 48مير

47نادين محمود احمد حمدي محمد 135219144

52ندى عالء ابراهيم حلىمي136219145

58نعمة سعيد فهىم ابراهيم137219146

50نوران خالد صالح الدين محمد138219148

46هاشم محمد عىلي هاشم139219149

60هشام عبد الحميد عطيه السيد حسن140219151

49هميس محمد سعيد اسماعيل141219152

ي142219153 52يارا سالمه محمد الخض 

41ياش ايمن محمد فرج143219154

53ياسمير  امير محمدى عبد الحافظ 144219155

51يوسف ابراهيم السيد ابراهيم عسكوره145219156

50يوسف ميخائيل ناجر موس146219159

20حمدى السيد حمدى محمد147215065

20عمر شريف محمد الواقدى حمزه148217084

235مصطفى حسن محمد ابراهيم149216251

228شريف ياسين على150218211

10ارينو ياك دينق ياك151218210

…………………………..

              استاذ المادة            

















































ف8 المستوى:
2023/2022العام الدراسي:
األولالفصل الدراسي:

أعمال سنة
90

65احمد عبد النبى1216022

45احمد فهمى فؤاد سعد خليفه2217011

*
عضــــــــــو الكــنــترول :               1-

*
قــــــرار لجنة الممتحنين :               

إجمالي / بالحروف

(لجنة الرصد والتجميع والمراجعة)

اعمال السنة مادة:- 

حالة الطالب أسم الطالب كود الطالب م

استعماالت األراضى القوميه ( مطروحه) 

كلية التخطيط االقليمى
والعمراني


