
9ف: المستوى
2023/2022:العام الدراسي

االول:الفصل الدراسي

أعمال سنة

60

ن1218003 50ابراهيم سعد ابراهيم عىل محمد ابوالعني 

47احمد ابراهيم محمد أحمد حموده2218006

ي3218038
ي سيد بكر مصطفن

42المعتصم باهلل مصطفن

ه ايمن محمد ناجى عبد الجواد4218042 55امي 

ي5218047
55بسنت محمد انور مصطفن

44حسام محمد السيد عىلي6218052

44سيلفيا سمي  فاروق سيداروس7218074

50عبدالرحمن نرص محمد جاب هللا نرص8218087

ي احمد عبدالمقصود9218090
ن
46عبدهللا هان

52عمر صالح الدين عبد الجليل محمد10218099

56عمرو نبيل صابر محمود11218104

46محمد احمد عطيه ابو عىل12218122

ف محمد محمد13218124 53محمد اشر

52محمد عىلي السيد محمد14218136

44محمود محمد نورالدين محمد15218152

51منة هللا سعيد محمد حميده16218163

52نور الدين ابراهيم محمد احمد بدر17218172

54وجيه بهجت وجيه زىك ابراهيم18218179

يف يوسف19218194 56يوسف احمد شر

:- استاذ المادة 

بالحروف/ إجمالي 

:- اعمال السنة مادة 

حالة الطالب أسم الطالب كود الطالب م

EP3632تخطيط وادارة نظم المخلفات الصلبة 

كلية التخطيط االقليمى
والعمراني



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



ف9 المستوى:
2023/2022العام الدراسي:
االولالفصل الدراسي:

أعمال سنة
90

ثمانية وستون درجة ال غير68ابراهيم سعد ابراهيم على محمد ابوالعنين1218003

إثنان وثمانون درجة ال غير82احمد ابراهيم محمد أحمد حموده2218006

أربعة وسبعون درجة ال غير74احمد عالء عبد المقصود احمد3218018

تسعة وستون درجة ال غير69احمد محمد عيد عبدالغفار4218022

سبعون درجة ال غير70احمد مصطفى عبده محمود5218025

ثالثة وسبعون درجة ال غير73المعتصم با مصطفي سيد بكر مصطفي6218038

ثمانية وسبعون درجة ال غير78اميره ايمن محمد ناجى عبد الجواد7218042

ثالثة وسبعون درجة ال غير73بسنت محمد انور مصطفي8218047

خمسة وسبعون درجة ال غير75حسام محمد السيد علي9218052

ستون درجة ال غير60سيلفيا سمير فاروق سيداروس10218074

ثالثة وسبعون درجة ال غير73عبدالرحمن نصر محمد جاب هللا نصر11218087

سبعون درجة ال غير70عبدهللا هاني احمد عبدالمقصود12218090

واحد وثمانون درجة ال غير81عمر صالح الدين عبد الجليل محمد13218099

إثنان وثمانون درجة ال غير82عمرو نبيل صابر محمود14218104

سبعة وستون درجة ال غير67فاطمه رأفت مصطفى عبدالعزيز15218109

سبعة وسبعون درجة ال غير77متولى على محمد على16218118

ستة وسبعون درجة ال غير76محمد احمد عطيه ابو على17218122

ثمانون درجة ال غير80محمد اشرف محمد محمد18218124

واحد وثمانون درجة ال غير81محمد رمضان امين اسماعيل19218125

ثالثة وسبعون درجة ال غير73محمد سعيد احمد محمد ابوغزاله20218127

ثمانية وسبعون درجة ال غير78محمد عبدهللا حسن عبدالوهاب سليمان شريف21218131

إثنان وسبعون درجة ال غير72محمد علي السيد محمد22218136

أربعة وسبعون درجة ال غير74محمود خالد السيد الشونى23218149

سبعة وستون درجة ال غير67محمود محمد نورالدين محمد24218152

ثمانية وسبعون درجة ال غير78منة هللا سعيد محمد حميده25218163

إثنان وسبعون درجة ال غير72نور الدين ابراهيم محمد احمد بدر26218172

ثمانون درجة ال غير80وجيه بهجت وجيه زكى ابراهيم27218179

ثمانية وسبعون درجة ال غير78ياسر عبدالتواب عبدالعزيز عبدهللا28218183

ثمانية وسبعون درجة ال غير78يوسف احمد شريف يوسف29218194

استاذ المادة :- د. حاتم راشد

إجمالي / بالحروف

اعمال السنة مادة :- 

حالة الطالب أسم الطالب كود الطالب م

EP 365 (3) تخطيط بيئى

كلية التخطيط االقليمى
والعمراني




































































