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تابع خطة تدرٌس المشروع للفرقة النهائٌة لطالب قسم الهندسة المعمارٌة
للعام الجامعً 1027 -1026
1027/ /م
تبدأ من  1027/ 6 /21وتنتهً

مشروع تصمٌم منطقة خدمات بكفر الشٌخ
المجموعات

م
2
1
1
4
5
6

المجموعة
األولى

اسم الطالب
أحمد السعٌد محمد محمد النجار
اسالم مجاهد حامد مجاهد
اسماء احمد محمد محمدٌن الرفاعى
اٌة ابراهٌم عبدالعزٌز متولى
محمد عادل ابراهٌم زٌتون
محمد عاطف احمد محمد

القائم بالتدرٌس
أ.م.د /اسامة محمد الفقً
د /ناصر بسٌونً مكاوي
د /دعاء صالح الدٌن اسماعٌل

مشروع تطوٌر حدٌقة صنعاء
المجموعات

المجموعة
األولى

شئوى الطالة

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16

اسم الطالب
احمد كمال عبدهللا حسن حمد
امٌره خالد عبدالعزٌز ابوالٌزٌد على
اٌمان محمود احمد محمد احمد ٌوسف
دٌنا احمد محمد احمد موسى
دٌنا رمزى محمد البهوتى
سارة حامد ابراهٌم ابو الخٌر
ساره سالم على نجم
سامح السٌد عبدالحمٌد على سالم
سامح محمد السٌد احمد مصطفى امٌن
شروق مهدى على ابراهٌم النجار
عبد هللا محمد حسن على شتا
فرٌهان عادل عبدالغنى محمد ابو المجد
محمد محمود عبدالمنعم فراج
منه هللا اسامه محمد بركات
نجالء عبدالهادى حسن محمد اللقانى
نسمه رضا زكرٌا محمد

رئيس القسن

أ.م.د /أسبهة هحود الفقي

وكيل الكلية لشئوى التعلين والطالة

أ.د.م  /ماهر مصطفى أبو السعود

القائم بالتدرٌس

أ.م.د /اسامة محمد الفقً
د /ناصر بسٌونً مكاوي
د /دعاء صالح الدٌن اسماعٌل

عويد الكلية

أ.د /محمود محمد نعمة هللا
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تابع خطة تدرٌس المشروع للفرقة النهائٌة لطالب قسم الهندسة المعمارٌة
للعام الجامعً 1027-1026
تبدأ من 1027/ 6/21وتنتهً 1027/ /م
مشروع تطوٌر وإعادة تصمٌم الموقف
المجموعات

المجموعة األولى

م
2
1
1
4
5
6
7
8

القائم بالتدرٌس

اسم الطالب
احمد ٌوسف احمد ٌوسف
اٌة محمد عبدالهادى محمد شرٌف
ساره محمد عبدالقادر حامد محمود
شروق طلعت ٌوسف حسن الالوندى
فاطمه شعبان السٌد ابراهٌم
محمد مصطفى عبدهللا التهامى
منه هللا فاٌز محمد محمد حبٌب
نهى فتح هللا عبدالرازق السٌد احمد
ٌارا عبدالحمٌد عبدالرحمن ابراهٌم همٌسه

د /أحمد صالح محمد الدٌب
د  /هبه محمد سلٌمان
د /دالٌا شبل سعٌد

مشروع تطوير المنطقة المحيطة بسيدي طلحة
المجموعات

المجموعة األولى

شئوى الطالة

م

1
2
3
4
5
6
7

اسم الطالب

القائم بالتدرٌس

انتصار عاطف المحمدى على البرنوجى
سونٌا عبدهللا عبدالرسول ابراهٌم سعٌد
عمر ابراهٌم محمد محمد برغوت
منه هللا جالل معوض محمد شحاته

مني اسماعيل محمود محمد ريحان
ميريت مجدى يوسف صليب عبدالسيد
هدى احمد منصور محمد القط

رئيس القسن

أ.م.د /أسبهة هحود الفقي

وكيل الكلية لشئوى التعلين والطالة

أ.د.م  /ماهر مصطفى أبو السعود

د /أحمد صالح محمد الدٌب
د  /هبه محمد سلٌمان
د /دالٌا شبل سعٌد

عويد الكلية

أ.د /محمود محمد نعمة هللا

