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FFFF1محمد شريف حسن (من الخارج)204010
FFFF1حسن محمد حسن205014
FF1احمد محمد على شحاته 206018
FF1احمد محي حلمي القديم 206019
FD1مصطفى سعيد راشد محمد 206027
FD1خالد مجدى حسن رشدي207007
FF1محمد عادل عبد السميع207025
D+D1ابراھيم محمد سمير ابراھيم 208002
+CD+B+B+Cاحمد احمد فؤاد مسعد 208006
+CC+C+B+A-Cاحمد ربيع محمد عبد الجواد 208018
DD-1احمد مجدى عبد الفتاح محمد 208031
DD-D1اس)م شاذلى يوسف عبد اللطيف 208047
FD-1اس)م شكرى محمد سيد 208048
+CDاس)م غريب حجاج محمدين 208049
D-FF1سامح صالح احمد محمد 208126
D-FDCDD-1شريف محمد عبد الوھاب بشندى 208136
+DDعمرو سعيد عابدين رجب 208154
+DDمحمد حسين احمد عبد الرحمن 208187
D+D-D-B+DD1محمد حماده عبد الرؤوف القرشى  208188
+CD+Dمحمد رجب عبده عبد الرسول 208190
DCمحمد سعيد حموده محمد 208193
DFFFF1محمد محسن محمد حموده حسن 208206
DD-1محمد ياسر بھاء الدين احمد 208213
D+Cمحمود عاطف محمد محروس 208220
FF1مصطفى محمد مصطفى محمد 208234
CBB+A-B+Bعمرو جمال البدوى احمد 209003
+DD+C+BCDكريم ابو العزايم عبد الحميد حسنين209004
D-DD-FD-F1محمد عنتر مرسى ابراھيم محمد 209005
DD-D-D+D+D1احمد بدر حلمى عبد الخالق 209006
+BBBA+A-Bعبد 4 ابراھيم عبد العزيز سالم209009
+C+C+CA-BCمنار محمد على على 209010
CC+C+BCCايمان سمير محمود على 209011
+D+C+BBBCندا سعيد محمود على 209012
+C+CC+A-C+Cاحمد ابراھيم نصر ابراھيم العرابى 209013
+BB+B+A B+Bعلى السيد شحاتة حسن 209014
D+BC+CC+Cمحمد وجية توفيق مصطفى على غنيم 209015
BBBA-A-Bاسماء أكرم محمود ھاشم 209016
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التقدير 
الفصلى



العام الدراسى ٢٠١١ - ٢٠١٢جامعــــه القاھــــــــره

نتيجة الفصل الدراسى الخامس  - ف ٥كلية التخطيط العمرانى و ا�قليمى 

تصميم 
عمرانى١

تخطيط اقاليم 
مدن

نظم 
عمران

تخطيط 
بيئى١

اجتماع 
عمران

تنمية 
اجتماعية

انذار 

اكاديمى

UD201RD202UP203EP204UP2051RD2052

                     ا�سمرقم الجلوس
التقدير 
الفصلى

+B+A-B+BA-Bاكرم عرفات محمد على عبد ربة 209017
+C+CC+A B+Cاية شوقى مصطفى محمد حسنين 209018
DD+CBA-Cاحمد محمد سعيد محمد 209019
DDC+B+FD1محمد مصطفى اسماعيل عبد الحميد 209021
+D+BCA-C+Cامنية عابد محمود احمد 209022
D-FFDD-F1عمرو ايھاب محمود محمد209023
D-D+FFD+F1حسام حمدى محمد البسطاويسي209024
CD-C+C+CCھانى راوى أمين ملطى 209025
+CD+BA+B+Cسارة محمد حسن محمد 209026
DD+C+A-C+Cبسمة وجية السيد احمد محمد 209027
C+BBA B+Bناھد محمود عبد 4 محمود209028
+CC+B+B+B+Cامل عبد المطلب حسين عتريس 209029
+B+B+A-A-A-Bرانيا عبد المحسن حسين عبد المحسن 209030
+CCBA-A-Cو>ء مبروك محمد احمد القاضى 209031
+C+CC+BB+Cمصطفى ربيع عبد الحميد محمد 209032
BC+BA B+Bمنى محمد سعد عبد اللطيف 209033
+D+DDBC+Dعمرو عادل مصطفى رياض 209034
+B+C+B+A A Bدينا محمد يسرى عبد اللطيف جاويش 209038
FF1مايكل اداورد فرج ابراھيم 209039
D-D-FD-D+D-1احمد قدرى محمد ابراھيم 209040
C+D-D+BC+Cحسين اسماعيل ابراھيم مصطفى 209041
D+C+CB+CCعلى طارق على حسن دسوقي 209042
+D+C+C+A-A-Cعمار سيد سيد مصطفى 209043
+C+CCBB+Cامجد عطية اسكندر عطية 209044
FFF1عبد الرحمن عبد 4 محمد صبرى 209047
D+CD+A-C+Cاحمد طارق رفاعى فرج 209048
A-C+B+B+BBسارة حمدى محمد احمد 209050
C+DCBB+Cمارينا شحاتة خلة غالى 209051
-A B+A-A+A-Aانجى رمضان مصطفى محمد 209052
+C+D+CB+BCحازم محمد عبد الفتاح محمود 209053
CD+CB+C+Cمصطفى بسيونى رشاد عبد المعز 209054
+CDD+C+D+Dاسامة محمد ابراھيم ابراھيم عزب209056
+D+B+BBA-Cامل عواد عبد الس)م ابراھيم 209057
D-C+BBB+Cفاطمة رمضان حسين حامد 209058
C+BBB+B+Bمروة جمال عبد العظيم شبانة 209059
DDFCD+D1احمد ص)ح احمد احمد 209060
+BD+CC+BCامنية محمد ابو المجد السيد 209061
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+DA-BB+BCعمرو جمال قطب خليل 209062
CDCB+C+Cوسام سعيد محمد عبد المقصود 209063
+C+DCD+CDمصطفى طارق مصطفى عامر 209064
+CBBB+BCايات رمضان حسنى حسنين 209065
+B+C+B+A+B+Bاية عاطف عبدالحليم زھرة 209066
CD+CBC+Cامانى محمد محمود عبد المجيد غانم 209067
BC+BB+B+Bشيماء احمد محمد حسانين209068
+B+CBBCCاحمد محمد رضا سعيد شاھين 209069
D-DD-CDD-1ندى احمد كمال عبد المجيد مرعى 209070
+CCBBBCعدنان محمد ابو السعود س)مة 209071
+CCB+A+BCسارة رجب المكاوى محمد 209073
+C+BC+BB+Cصوفيا على على محمد عرفات 209074
+CCB+BB+Cعمرو ممدوح عبد الفتاح محمد السيد 209075
+C+BCBA-Cمصطفى محمد ابراھيم احمد ع)م 209076
D+D-FD+D+D1ھشام ايمن عبد العزيز ابو العز 209077
+C+D-D+D+CDفؤاد امام فؤاد عمر احمد 209078
C+D+CC+C+Cنور الدين فتحى محمد خاكي 209082
+CD-D+D+C+Dبيشوى عادل زكريا صموئيل 209083
+C+D+B+C+B+Cنورا عاطف محمد حسن 209084
D+FD-DD+D-1احمد عبد الس)م عبد الحميد ابراھيم 209088
+C+BB+A+C+Cرندا عبد الناصر عبد العزيز صديق 209089
CD+D+B+C+Cنورھان عادل محمد حسن عمارة 209090
+CC+C+BC+Cايمان جمال السيد عيسى 209091
+BB+B+A+A Bھبة 4 حسن سعد أحمد 209092
FDFDCF1محمد احمد فاروق محمد عبد 4 209093
C+BA-A-A-Bمحمد احمد محمد عثمان 209094
+BB+B+A-A-Bھبه عبد الدايم خضر عبد 4 209095
FDD-BBD1اس)م محمد حلمى النجار 209098
+A-B+B+A BBاسراء محمد عوض السيد 209099
BC+C+B+A Bسارة صبحى محمد السيد 209100
+C+C+CA B+Cع) سعد حافظ احمد 209101
CD+CB+BCريھام حسنى محمود حسن 209102
DFFBC+D-1احمد محمد زكريا اسماعيل 209106
BBBB+A-Bحسين نبوى عبد المقصود ابو قورة 209107
+CFD+B+BDھند ھشام محمد القطان 209108
+C+C+BA-C+Cايمان سالم محمد مطر 209109
+CD-D+CCDاسماعيل محمد اسماعيل مصيلحى 209110
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CCD+CBCاحمد ماھر أمين عبدالعظيم 209111
+CDC+CC+Dمحمد احمد بسيونى على 209112
FFFD+DF1احمد محي صابر عبد المجيد 209113
+CD+C+A-BCھبه عبد الناصر عبد الواحد 209115
D+CC+BBCاحمد محمد عبد العظيم عبد الرحمن 209117
BBC+B+BBبسمة سعيد محمد ربيع 209118
+A-BB+A A Bسلمى مسعد حامد سيلمان خ)ف 209119
D+B+BA-A Bمنى رضا محمد بسطويسي 209120
DCCA-D+Cمروة محمد محمد عبد الكريم محمد 209122
FFCFF1محمد يحيي خليل مطاوع 209124
+D+DCBC+Dدينا يسرى عبد اللطيف اسماعيل 209125
BC+BA-B+Bمحمد فايز السيد عبد الرحمن 209126
+B+B+B+A-A Bاحمد على محمد البربرى 209127
+DDC+B+CDا>ء جمال السيد الطنطاوى 209128
CCD+BCCدعاء رابح فتحى الباب أمين 209129
+A B+B+A-A-Bھناء عبد المعبود على محمد الصباغ 209130
+CBC+B+BCاحمد عبد المنعم رمضان احمد سكر 209131
+CCC+BBCزكى دميان زكى جيد 209133
+D+B+BBCCمحمد احمد ابراھيم فھمى على 209134
+DDDBBDميرا عماد ابراھيم اسحق 209135
D+D+CA-C+Cمصطفى محمود محمد الزرقا 209136
+CD+C+B+BCمحمد ياسر عبد العال احمد عبد العال209137
D+CCCBCاحمد جمعة عبد الودود بيومي 209139
+DD-CBB+Dعمرو عاطف عباسي عباسي 209140
209141 Dفھمى اسعد فھمى غبC+C+C+B+C+C+
CDD+B+BCھاله خليفه فؤاد خليفة 209142
+BBC+B+C+Cأميرة "محمد ابو بكر" يوسف الحديدي209143
+CD+C+A-B+Cع) بركات محمد يوسف عبلة 209144
+CD+C+B+BCدعاء محمد احمد عبيدو 209145
+CD+C+BB+Cمحمود عبد العزيز عباس محمد 209147
C+D+CCCCعادل ابراھيم انور حسن 209148
CD+C+BC+Cامل ص)ح ابراھيم محمد ابراھيم 209150
+C+C+D+A-C+Cاية محمد محمد احمد عبد 4 209151
D+D-DCD+D1محمد عبدة" خليل عبدة خليل209152
+BCCB+C+Cأمنية عبد الستار عبد الخالق 209154
+C+C+BBBCمحمد يوسف أمين صيام 209155
C+BB+B+A-Bاية 4 محمد ھ)ل السيد حسن 209156
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+DC+C+BA-Cرانيا حامد محمد عصر 209157
D-DDC+C+D1ھشام ابراھيم ابراھيم السيد شريف 209158
BC+B+A-A Bعماد احمد حرز حواس 209159
BCC+A-A-Bنادر محمد رزق احمد الغيطاني 209160
+D+D-FA C+Dأمين رضا عبد الرحمن على نجم 209161
+C+CC+B+BCتقا معوض محمد عبد الخالق 209162
+D+BCA+B+Cمحمد فتحى احمد عبد الرحمن 209167
CD+CB+BCجنات محمد حسن ابراھيم 209168
+CCC+A-C+Cشيماء رجب عبد الفتاح محمود 209169
+CD+BA-BCو>ء عاطف عبد المنعم عوض 4 209170
+D+D+DCCDعبد الرحمن محمد محمد محمود 209172
CD+C+BC+Cمحمد رمضان محمد رشاد محمود 209173
+CC+BB+D+Cمحمود رمضان السيد احمد مخلوف 209174
+A-A-B+B+B+Bحسام الدين عمر عبد الس)م عمر 209177
+CC+BBBCمصطفى احمد محمد محمد عليوة 209178
+CCDC+CDعفاف محمد السيد محمد 209179
CBBA BBايات مجدى عبد 4 بدر الغمرى 209181
D+D+CBC+Cابراھيم محمود ابراھيم سيد احمد 209184
C+D+DA-C+Cعمرو محمد عيد سيد احمد 209185
DCC+B+BCص)ح الدين محسن محمود عبد الفضيل 209187
CDBBB+Cمحمد احمد على الحسينى209189
C+D-C+B+CCمينا جمال كامل ارسانيوس 209190
FFDCCF1مينا مي)د فھيم سعد 209191
+D-D+DBCDاحمد حسني احمد عبد الغنى محمود209192
+CD-CC+C+Dمحمد كمال حسن على محمد 209193
+CCBA+B+Cمحمد على عبد الرحمن على ابو دنيا 209194
CB+BA-BBمحمود ھانى محمود عطية الشريف 209195
DD-D-B+CD1نادر رفعت عزت حبيب عوض 209196
+B+D+CB+C+Cامنية حسن محمود سليمان 209198
D+DC+B+B+Cمروة سعيد عبادى حمدان 209199
D+C+BD+C+Cاحمد يحيي محمد احمد 209201
+CBC+B+BCاحمد حسن محمد محمد 209202
D+CC+BCCمحمد سعد محمد السيد 209203
+C+D+BA B+Cنوران ابو زيد السيد الغطريفى 209204
+C+C+CB+A-Cاحمد محمد عبد الرحمن محمد س)مه209205
FD+D+D-C+D-1فادى جرجس جلبي حبشي209206
C+D+C+D+BCبيشوى مدحت بديع بسطا209207
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+BD-BBB+Cمارى ثروت زكى قلينى 209208
+D+BB+BA-Cمى زاھر فھمى عبد الجبار 209209
+D-DCBC+Dفاطمه الزھراء لبيب عبد الجواد209210
+B+BB+A A-Bمصطفى يحي عبد المنعم محمد 209211
+C+D+D-CCDاحمد صبرى محروس عبد الباقي 209212
DD-DBD+D1محمد منعم سعد عبد المنعم 209213
FFFDFF1خالد محمد محمد رشاد209214
C+B+B+B+B+Bنورھان سمير اسماعيل حسان 209215
+C+C+BBB+Cمروه محمد حنفى على 209216
CD+BC+D+Cيامن وائل توفيق مصطفى 209217
CCCC+BCمحمد عبد الحميد عرفان شع)ن 209218
D+CCB+D+Cمھاب محمد رفعت عبد العزيز 209219
DD-D+C+D-D1نسمه نجاح رمضان حسين 209220
+CDD-B+C+Dبسنت مصطفى زين العابدين 209221
B+CBA-A-Bمى محمد محمود عيسى 209222
CD+CB+D+Cمحمد سعيد احمد محمود القصراوى 209223
B+BBBBBايه حسن عبدالراضى حسن 209224
CFDD+CD1احمد عبد المجيد حامد عبد المجيد 209225
+CC+C+C+B+Cنسمه نبيل جمعه محمد 209226
C+D+D+BC+Cمصطفى محمد محمد عبساوى 209227
+CC+C+A-BCساره شعبان عبد المجيد على 209229
C+C+B+B+A-Bساره ابراھيم محمد محمد 209230
D-C+D+A C+Cمصطفى ھشام على عوض على 209231
B+C+A-BA-Bمروان سليم س)مه عامر 209233
D-FD-BD+D-1كريم على جمال الدين ا>نصارى 209234
C+D+DBCCعبد الباسط ماھر عبد الباسط 209236
C+D+CB+D+Cعبد 4 محمد عبد الرحمن 209237
+CCCA-B+Cاس)م على عبد الكريم على 209238
CC+B+A B+Bشروق محسن محى الدين محمود 209239
C+CBA B+Bھشام أشرف فرج حسن 209240
+D+D+C+A-A-Cع) محمد فھيم السيد احمد 209241
+A-B+A-A-A-Bدعاء حامد احمد المرعز 209242
BBC+B+BBمحمد سمير رجب سليمان 209243
+D+BBCB+Cاح)م ابو الفتوح حسن على عز الدين 209244
D+C+C+CBCمھند عبد الحميد سعيد 209245
FD-CCDD-1مروان محمد فھمى محمد 209247
+CCC+BA-Cاس)م محمد عبد الحكيم رزق 209248
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C+D-CBC+Cعبد الرحمن سمير حسين 209250
+CCCBB+Cعبد الرحمن رفيق عبد العزيز 209251
CC+CCBCساره أيمن محمود محمد209252
+D+BBA-B+Cعبد الحميد على عبد الحميد عبد المطلب 209253
C+BB+B+A-Bشروق سامي عبده على 209254
+C+CC+B+BCايه جمال ناصر عبد العليم 209255
BBBBA-Bھاجر محمود ص)ح عبد ربه 209257
+D+BC+BBCسارة اشرف جمال الدين 209258
CDDA-C+Cجمال محمد عبد السميع كشك209259
CB+BB+A-Bاحمد عبد الھادى شبل 209260
CCCBBCآيه ماھر محمد على 209262
+BCA-A A Bنھى جمال خليل عبد الحافظ 209263
+C+CBBC+Cمحمد احمد ماھر عبد العظيم 209264
CD+C+B+CCنرمين عبد الھادى جمعه209267
B+CC+A A Bياسمين محمد محمد سليمان 209268
CDC+BBCسماح سمير عبد 4 209269
+D+DD-BD+Dمحمد ابراھيم ابراھيم 209270
B+CBA BBندى سمير عطيه الحبيبي209271
+BCB+BBCإس)م خالد عبد العزيز 209272
B+CBA-BBجھاد احمد سيد احمد 209273
+D+C+CA-C+Cحازم ابراھيم بكر عيد209274
+D+C+BA CCريھام حجازى سليمان ابراھيم 209275
CCD+A-CCدينا عبد 4 محمد عبد 4 209276
CCCB+CCمحمد عزت عبد الستار حموده 209277
FFFFF1عمرو عادل محمد السيد 209278
D+DCBB+Cمحمد عبد الرحمن محمد209279
+C+C+C+B+A-Cعادل السيد بسيونى البنا 209280
C+D+CBCCالسيد كمال محمود محمد 209283
+CCBC+BCايمن على مختار على 209285
D+FD-C+D+D1احمد محمود صبرى عبد الرحيم 209286
FD-FF1خالد محمد على محمد على س)مه 209287
BC+BBB+Bمحمد محمد احمد القاضي 209291
+C+C+BB+B+Cعمر خالد محمد محمد 209294
+CCCA-BCمنار صبرى على السيد إدريس 209295
D+FD-CDD-1محمود محمد عبد الغفار 209296
+D+C+BB+BCيوسف عصام وھبه جاد الطرابيلي 209297
+D+CC+A-BCوسام سيد احمد مغاورى 209298
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C+DD+BBCاحمد ابو اليزيد القطب 209299
+D+D+D+BDDايمن محمد على حسن 209300
+B+A-A-A A-Bمحمد حسين يادم >مين 209301
BC+BB+B+Bھند محمد احمد نصر 209302
C+CDA-CCفرج النفادى عبد 4 209303
+A-BB+A-C+Bاحمد محمود السيد الشنب 209304
+D+C+C+B+C+Cو>ء ابراھيم فتحي 209305
+D+D-DC+C+Dمحمود محمد يحيي محمود 209306
+D-D+D+BC+Dكمال عبد الفتاح حسين 209307


