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الة ح

 الطالب
 مواد اإلعادة

 ـــــــــــــ مستجد احمد عبد التواب عبد الحليم عبد الحليم نعناعه 1 1

 ـــــــــــــ مستجد احمد محمد اسماعيل عبد العال 2 2
 ـــــــــــــ مستجد احمد محمد عبد الحميد شلقامى 3 3
 ـــــــــــــ مستجد احمد محمد محمد موسى غالى 4 4
 ـــــــــــــ مستجد احمد مدحت محمد عبد الكريم 5 5
 ـــــــــــــ مستجد اسراء ربيع ياسين مصطفى 6 6
 ـــــــــــــ مستجد اسراء سامى عطية على قاسم 7 7
 ـــــــــــــ مستجد اسراء محمد بسيونى السيد قاسم 8 8
 ـــــــــــــ مستجد اسراء محمد عصام الدين محمد عبد الهادى 9 9
 ـــــــــــــ مستجد اسماء السيد محمد صالح 11 11
 ـــــــــــــ مستجد اسماء صالح محمد محمد مراد 11 11
 ـــــــــــــ مستجد سليماسماء محمد احمد  12 12
 ـــــــــــــ مستجد اسماء محمد رجب شلبى 13 13
 ـــــــــــــ مستجد سعد محمداسماء هشام محمد 14 14
 ـــــــــــــ مستجد االء على ابراهيم عبد الخالق الشرقاوى 15 15
 ـــــــــــــ مستجد الشيماء ابراهيم محمود الباز 16 16
 ـــــــــــــ مستجد سامى محمد عبد الحميد عوض هللا الشيماء 17 17
 ـــــــــــــ مستجد امانى احمد عبد الرحمن بريك 18 18
 ـــــــــــــ مستجد امانى حسن احمد حسن 19 19
 ـــــــــــــ مستجد غازى ابراهيم السيد العجيزى امجد امل 21 21
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 ـــــــــــــ مستجد امنية عزمى السيد عطيه اسماعيل الجمال 21 1
 ـــــــــــــ مستجد اميرة السيد صالح محمد 22 2
 ـــــــــــــ مستجد محمود على عبد العزيز اميرة فتحى 23 3
 ـــــــــــــ مستجد اميرة محمد عطية توفيق جرجيرة 24 4
 ـــــــــــــ مستجد اميمة عالء الدين عباس الخولى 25 5
 ـــــــــــــ مستجد امينة عبد القادر السيد عيد القاضى 26 6
 ـــــــــــــ مستجد حميده انجى حسن عبد العاطى 27 7
 ـــــــــــــ مستجد ايمان ابراهيم كمال ابراهيم صقر 28 8
 ـــــــــــــ مستجد ايمان سامى عبد الفتاح القحافى 29 9
 ـــــــــــــ مستجد ايمان شعبان محمد الباجورى 31 11
 ـــــــــــــ مستجد ايمان عيد محمد مقرب 31 11
 ـــــــــــــ مستجد آيه اسامة محمد سعد 32 12
 ـــــــــــــ مستجد آيه كمال عبده ابراهيم العنانى 33 13
 ـــــــــــــ مستجد آيه مصطفى عبد الفتاح الحسانين 34 14
 ـــــــــــــ مستجد بثينة البكرى السعيد عيسى 35 15
 ـــــــــــــ مستجد بدور السعيد عبد الفتاح ربيع 36 16
 ـــــــــــــ مستجد بسمة احمد محمد الحسينى شيحه 37 17
 ـــــــــــــ مستجد حبيبة حبيب عبد الحميد الجمل 38 18
 ـــــــــــــ مستجد حسن سباق حسن اسماعيل 39 19
 ـــــــــــــ مستجد حسن قبارى حسن جعفر 41 21
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 ـــــــــــــ مستجد حماده عبد الفتاح ابراهيم اسماعيل 41 1
 ـــــــــــــ مستجد خالد محمد على فخر 42 2
 ـــــــــــــ مستجد خالد محمد مهدى محمد 43 3
 ـــــــــــــ مستجد احمد حامدخديجة حامد  44 4
 ـــــــــــــ مستجد خلود السعيد عبد الحميد الجباوى 45 5
 ـــــــــــــ مستجد ائيل رزقفداليا كمال رو 46 6
 ـــــــــــــ مستجد دعاء عبد هللا عبد العظيم زهران 47 7
 ـــــــــــــ مستجد دينا احمد عبد المقصود محمد 48 8
 ـــــــــــــ مستجد شوقى عطا هللاوحيدرانيا  49 9
 ـــــــــــــ مستجد رجاء شوقى محمد احمد السيسى 51 11
 ـــــــــــــ مستجد رحاب نشأت امين الجندى 51 11

 ـــــــــــــ مستجد رشا عبد المنعم رشاد الصوفاتى 52 12

 ـــــــــــــ مستجد رضوى نبيه فتحى السيد واصل 53 13

 ـــــــــــــ مستجد رغدة البهى محى الدين الششتاوى 54 14

 ـــــــــــــ مستجد رقية عباس السعيد داود 55 15

 ـــــــــــــ مستجد رويدا محمد مصطفى نبيه االقرع 56 16

 ـــــــــــــ مستجد زكى ناصر زكى عرفه 57 17

 ـــــــــــــ مستجد زهراء سالمة احمد عمر 58 18

 ـــــــــــــ مستجد زهران احمد محمد سارةعاطف 59 19

 ـــــــــــــ مستجد ساندى سامى على سعد 61 21
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 ـــــــــــــ مستجد ابو الغيط ابو طالبسمر حمدى  61 1

 ـــــــــــــ مستجد سمر سمير عبد الحميد عبد الجواد شرف 62 2

 ـــــــــــــ مستجد سمر محمد عادل الحسينى عيد 63 3

 ـــــــــــــ مستجد سمهر هالل حامد محمد الرمالى 64 4

 ـــــــــــــ مستجد سهى سامى عبد الفتاح القحافى 65 5

 ـــــــــــــ مستجد شادية فريد محمد حسن عمار 66 6

 ـــــــــــــ مستجد شيرين جمال محمد رباح 67 7

 ـــــــــــــ مستجد شيرين محمد عبد المجيد الغايش 68 8

 ـــــــــــــ مستجد شيماء وحيد عبد الفتاح محمد غريب 69 9

 ـــــــــــــ مستجد رجب سليمان صافيناز احمد صبرى 71 11

 ـــــــــــــ مستجد صباح هوارى معروف حمادى 71 11

 ـــــــــــــ مستجد صبرين رزق يحي السكرى 72 12

 ـــــــــــــ مستجد صفاء صالح بدوى مرغنى 73 13

 ـــــــــــــ مستجد عبد الرحمن احمد عبد الرحمن على محمد 74 14

 ـــــــــــــ مستجد عاطف راضى بسيطعزيزة  75 15

 ـــــــــــــ مستجد عالء عزت ممدوح مصطفى عبده 76 16

 ـــــــــــــ مستجد على جمال الدين فتحى مبروك 77 17

 ـــــــــــــ مستجد علياء بهيج عبد الحميد احمد 78 18

 ـــــــــــــ مستجد سقبرق بديرعلى علياءعلى 79 19

 ـــــــــــــ مستجد فاطمة احمد كمال ابو حسين 81 21
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 مواد اإلعادةالة ح مـــــــــاالس مـــــرق م



 الطالب الجلوس

 ـــــــــــــ مستجد فاطمة السعيد رمضان حمزة فاضل 81 1

 ـــــــــــــ مستجد فاطمة سيد رمزى السيد 82 2

 ـــــــــــــ مستجد فاطمة صبحى عبد الفتاح السيد ربيع 83 3

 ـــــــــــــ مستجد فردوس عبد الغنى عبد الظاهر احمد 84 4

 ـــــــــــــ مستجد كاترين عزيز شوقى عبد المسيح 85 5

 ـــــــــــــ مستجد كمال جرجس كامل جرجس 86 6

 ـــــــــــــ مستجد كوثر خالد عبد النبى دبيان 87 7

 ـــــــــــــ مستجد محمد محمود شوقعلى لمياء  88 8

 ـــــــــــــ مستجد لندا رضا بدير محمد غنام 89 9

 ـــــــــــــ مستجد ماجدة عبد الغنى احمد جاب هللا 91 11

 ـــــــــــــ مستجد ماجدة محمد محمد على داود 91 11

 ـــــــــــــ مستجد ماريان نبيل برسوم حنا 92 12

 ـــــــــــــ مستجد محمد جابر على حسبو 93 13

 ـــــــــــــ مستجد محمد رمضان هريدى احمد 94 14

 ـــــــــــــ مستجد محمد سعد عبد الوهاب محمد نصار 95 15

 ـــــــــــــ مستجد محمد شحاته على حسن 96 16

 ـــــــــــــ مستجد محمد صبحى محمد ابو الفضل 97 17

 ـــــــــــــ مستجد محمد عبد الواحد محمد السيد 98 18

 ـــــــــــــ مستجد رضوان السباعى على محمدعزمى 99 19

 ـــــــــــــ مستجد محمد فؤاد السيد عبد الباقى محمد 111 21
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 ـــــــــــــ مستجد محمود عبد العزيز عبد الرحمن الباجورى 111 1

 ـــــــــــــ مستجد محمود مصطفى المحمدى ابراهيم عصر 112 2

 ـــــــــــــ مستجد مرام امين عبد العزيز عزام 113 3

 ـــــــــــــ مستجد مروة ابو الوفا حفنى احمد 114 4

 ـــــــــــــ مستجد مروة عبد الهادى محمد على 115 5

 ـــــــــــــ مستجد مروة محمد صدقى محمد الحبشى 116 6

 ـــــــــــــ مستجد كى اسطفانوسزمفيد ثروت  117 7

 ـــــــــــــ مستجد منة هللا محمد هالل السيد حسن ابو محمود 118 8

 ـــــــــــــ مستجد منى السيد احمد السيد االتربى 119 9

 ـــــــــــــ مستجد منى صالح ابو الوفا جاب هللا 111 11

 ـــــــــــــ مستجد منى عاطف محمد ندا الشاعر 111 11

 ـــــــــــــ مستجد حجابمنى على حسن على  112 12

 ـــــــــــــ مستجد منى محمود عطية الخرخيسى 113 13

 ـــــــــــــ مستجد نادية مصطفى عبد البارى ابراهيم 114 14

 ـــــــــــــ مستجد ناهد وجيه طه بغاغو 115 15

 ـــــــــــــ مستجد نعمة السيد رمضان محمد محمود 116 16

 ـــــــــــــ مستجد النبى عبد العزيز على غنيمنهى عبد  117 17

 ـــــــــــــ مستجد نهى نبيل محمد محمد قاسم 118 18

 ـــــــــــــ مستجد نورا رمضان عبد هللا حمزه 119 19

 ـــــــــــــ مستجد خطاب العزيز عبد على نورا 121 21
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 ـــــــــــــ مستجد نورهان صالح محمد محمد محمود السنهورى 121 1

 ـــــــــــــ مستجد نورهان عادل محمود السيد بدوى 122 2

 ـــــــــــــ مستجد نيفين سيد محمد احمد 123 3

 ـــــــــــــ مستجد هاله حسن عبد القادر احمد 124 4

 ـــــــــــــ مستجد هاله محمد عبد المنعم عباس سليم 125 5

 ـــــــــــــ مستجد هبة هللا احمد عبد الروف السيد عبد العاطى 126 6

 ـــــــــــــ مستجد هبه عبد الجليل عبد الغفار الجمل 127 7

 ـــــــــــــ مستجد هدى فاروق محمد عبد الفتاح 128 8

 ـــــــــــــ مستجد هدير عبد القادر محمود احمد ابو جالله 129 9

 ـــــــــــــ مستجد هناء ابراهيم احمد ابراهيم شهاوى 131 11

 ـــــــــــــ مستجد هند رمزى عبد الحميد صديق حجازى 131 11

 ـــــــــــــ مستجد هند محمد عبد الرحمن ابو زيد القهوجى 132 12

 ـــــــــــــ مستجد هند محمود مبروك سيد 133 13

 ـــــــــــــ مستجد هويدا محمد محمود ابو الفضل 134 14

 ـــــــــــــ مستجد وسام منصور محمد السيد 135 15

 ـــــــــــــ مستجد سعد محمد عبد هللاموسناء  136 16

 ـــــــــــــ مستجد والء ابراهيم محمد ابراهيم جاد هللا 137 17

 ـــــــــــــ مستجد والء مدحت عبد الحميد على نميس 138 18

 ـــــــــــــ مستجد وليد حسنى محمد عبد الغفار 139 19

 ـــــــــــــ مستجد يسرا عبد الموجود جابر على  141 21

 

 

 

 

 

 

 

 دبلوم الإرشاد وعلم النفس الاكلينيكىأرقام جلوس 

 (   8لجنــــــة رقـــم )   

 

 م
 مـــــرق

 الجلوس
 مـــــــــاالس

الة ح

 الطالب
 مواد اإلعادة



 اسماء حسن محمد عبد المنعم حسن 141 1
باق 
 لالعادة

 جميع المواد

 اسماء محمد نجيب السيد محمد خضر 142 2
باق 
 لالعادة

 اإلرشاديعلم النفس 

 ابراهيم السعودى حسن احمد عبد القادر 143 3
باق 
 لالعادة

التأهيل  -علم النفس اإلرشادي 
 النفسي

 سهام ابو المجد على محمد شعت 144 4
باق 
 لالعادة

 جميع المواد

 عال محمود عبد هللا امين 145 5
باق 
 لالعادة

 جميع المواد

 وليد نزيه عبد العزيز عبد العزيز 146 6
باق 
 لالعادة

 جميع المواد

 يسرا محمود محمد  طه احمد 147 7
باق 
 لالعادة

 جميع المواد

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والتنظيمي المهني النفس علم دبلوم جلوس أرقام  

 (   8)    لجنــــــةرقـــم

 



 م
 مـــــرق

 الجلوس
 مـــــــــاالس

الة ح

 الطالب
 مواد اإلعادة

 منال عباس رياض الجندى 151 1
باق 
 لالعادة

 جميع المواد

 ياسر السيد محمد حسن على 151 2
باق 
 لالعادة

 جميعالمواد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دبلوم المساحــــةأرقام جلوس 

 (   9لجنــــــة رقـــم )   

 

 م
 مـــــرق

 الجلوس
 مـــــــــاالس

الة ح

 الطالب
 مواد اإلعادة

 ـــــــــــــ مستجد السيد عبد الغفار السيدابراهيم  211 1

 ـــــــــــــ مستجد ابراهيم عبد العزيز ابراهيم ابراهيم ابو هانى 212 2



 ـــــــــــــ مستجد ابراهيم على يوسف على 213 3
 ـــــــــــــ مستجد احمد ابراهيم البسطويسى عبد الحليم 214 4
 ـــــــــــــ مستجد النجاراحمد ابراهيم حامد محمد  215 5
 ـــــــــــــ مستجد احمد ابو اليزيد قطب حبيب 216 6
 ـــــــــــــ مستجد احمد جمال عبد الرحيم محمد اسماعيل الدالى 217 7
 ـــــــــــــ مستجد احمد جمال على حسن الهندوم 218 8
 ـــــــــــــ مستجد احمد سعيد محمد عبد النعيم 219 9
 ـــــــــــــ مستجد احمد طه عبد السالم الجيار 211 11
 ـــــــــــــ مستجد احمد عبد الحليم عبد الرؤف محمد فرج 211 11
 ـــــــــــــ مستجد احمد على سيد احمد عبيد  212 12
 ـــــــــــــ مستجد احمد محمد احمد محمود 213 13
 ـــــــــــــ مستجد احمد محمد سعد على التمنه 214 14
 ـــــــــــــ مستجد احمد محمد متولى ابو اليزيد هالل 215 15
 ـــــــــــــ مستجد احمد محمود محمد احمد 216 16
 ـــــــــــــ مستجد احمد مرتضى السيد محمد عبد الفتاح 217 17
 ـــــــــــــ مستجد عطا هللا قناوى بخيتاحمد  218 18
 ـــــــــــــ مستجد احمد محمداحمد هاشم  219 19
 ـــــــــــــ مستجد اسالم اسماعيل غالب عبد الحميد الطحاوى 221 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 دبلوم المساحــــةأرقام جلوس 

 (   11لجنــــــة رقـــم )   

 

 م
 مـــــرق

 الجلوس
 مـــــــــاالس

الة ح

 الطالب
 مواد اإلعادة

 ـــــــــــــ مستجد البحيرىاسالم جميل عبد الفتاح  221 1

 ـــــــــــــ مستجد اسالم حسنى عبد المجيد احمد الضبع 222 2
 ـــــــــــــ مستجد االء عربى السيد خضر 223 3



 ـــــــــــــ مستجد السيد شريف السيد عويضة 224 4
 ـــــــــــــ مستجد امير يسرى عبد الباسط عبد الوهاب 225 5
 ـــــــــــــ مستجد خالد الغريب العوانى اميرة 226 6
 ـــــــــــــ مستجد انطونيوس سمير ابراهيم عبد السيد 227 7
 ـــــــــــــ مستجد ايمن رجب محمد عبد النبى 228 8
 ـــــــــــــ مستجد ايه شعبان عطية على 229 9
 ـــــــــــــ مستجد بدوى عبد الوهاب بدوى الغراب 231 11
 ـــــــــــــ مستجد بيشوى بطرس ميالد بطرس 231 11
 ـــــــــــــ مستجد جمال ممدوح عبد المنعم حامد عثمان 232 12
 ـــــــــــــ مستجد حازم اسامة عبد الرؤف يوسف  233 13
 ـــــــــــــ مستجد حسام بدرى رجب عبد المجيد الليثى 234 14
 ـــــــــــــ مستجد القوىرحمة عبد القوى صالح عبد  235 15
 ـــــــــــــ مستجد رمضان ابراهيم رمضان محمود الزايدة 236 16
 ـــــــــــــ مستجد شادى رضوان احمد ابو الدهب 237 17
 ـــــــــــــ مستجد عبد الرحمن فكرى السيد رزق 238 18
 ـــــــــــــ مستجد عبد السالم محمد احمد عمر 239 19
 ـــــــــــــ مستجد عبد العظيم محمد عبد العظيم ابو اليزيد 241 21

 

 

 

 

 

 

 دبلوم المساحــــةأرقام جلوس 

 (  11لجنــــــة رقـــم )   

 

 م
 مـــــرق

 الجلوس
 مـــــــــاالس

الة ح

 الطالب
 مواد اإلعادة

 ـــــــــــــ مستجد عبد هللا محمد فؤاد جاد 241 1

 ـــــــــــــ مستجد ابو العال احمدعبد هللا محمود  242 2
 ـــــــــــــ مستجد عبد الناصر احمد محمد السيد 243 3
 ـــــــــــــ مستجد عرفه السيد عبد المنعم المرساوى 244 4
 ـــــــــــــ مستجد على السيد على العنانى 245 5
 ـــــــــــــ مستجد على طه على الشنشورى 246 6



 ـــــــــــــ مستجد عبد الوهاب محمد علىعلى  247 7
 ـــــــــــــ مستجد عماد نبيل بسيونى العريان 248 8
 ـــــــــــــ مستجد عمرو احمد ابراهيم عبد اللطيف 249 9
 ـــــــــــــ مستجد عمرو امين محمد النجار 251 11
 ـــــــــــــ مستجد عمرو رضا بدير محمد غنام 251 11
 ـــــــــــــ مستجد فوزى مالك فوزى ابراهيم عوض 252 12
 ـــــــــــــ مستجد مايكل فاخر ماهر اسطفانوس 253 13
 ـــــــــــــ مستجد محمد احمد السيد قاسم 254 14
 ـــــــــــــ مستجد محمد احمد رجب محمد عطيفى 255 15
 ـــــــــــــ مستجد محمد اشرف محمد عبد العاطى ابو طبيخ  256 16
 ـــــــــــــ مستجد محمد اشرف محمد محمد سالمة 257 17
 ـــــــــــــ مستجد محمد السيد عبد العزيز مسعود الجمل 258 18
 ـــــــــــــ مستجد محمد السيد محمد نعيم 259 19
 ـــــــــــــ مستجد محمد جمال عبد الرحمن الحجر 261 21

 

 

 

 

 

 

 

 دبلوم المساحــــةأرقام جلوس 

 (   12لجنــــــة رقـــم )     

 

 م
 مـــــرق

 الجلوس
 مـــــــــاالس

الة ح

 الطالب
 مواد اإلعادة

 ـــــــــــــ مستجد محمد حسن محمد محمدعبوده 261 1

 ـــــــــــــ مستجد محمد حفنى فؤاد حسن 262 2
 ـــــــــــــ مستجد محمد خيرى حسنى فتح هللا 263 3
 ـــــــــــــ مستجد محمد سامى جاد هللا احمد 264 4
 ـــــــــــــ مستجد محمد سعيد عبد المعتمد حسين 265 5
 ـــــــــــــ مستجد محمد عادل سعيد السيد سليمان 266 6
 ـــــــــــــ مستجد محمد عبد الرحمن سالم ابراهيم غانم 267 7
 ـــــــــــــ مستجد عبد الفتاحمحمد عبد العظيم عبد المنعم  268 8



 ـــــــــــــ مستجد محمد عبد اللطيف ابراهيم برج 269 9
 ـــــــــــــ مستجد محمد عبد اللطيف احمد فايد 271 11
 ـــــــــــــ مستجد محمد عبد الهادى محمد السيد علوان 271 11
 ـــــــــــــ مستجد محمد على عبد العزيز على سالم 272 12
 ـــــــــــــ مستجد محمد عمر رجب عمر سليمان 273 13
 ـــــــــــــ مستجد محمد غريب على السيد جاب هللا 274 14
 ـــــــــــــ مستجد محمد كرم محمود محمد 275 15
 ـــــــــــــ مستجد محمد نبيل عبد الواحد عبد الهادى سالمة 276 16
 ـــــــــــــ مستجد عبد القوى شمخمحمد نوح  277 17
 ـــــــــــــ مستجد محمد وحيد صالح عبد العزيز حسن 278 18
 ـــــــــــــ مستجد محمود ابراهيم عبد الحميد ابراهيم الغول 279 19
 ـــــــــــــ مستجد ةمحمود ابراهيم محمود ابو كريم 281 21

 

 

 

 

 

 

 

 دبلوم المساحــــةأرقام جلوس 

 (   13لجنــــــة رقـــم )   

 

 م
 مـــــرق

 الجلوس
 مـــــــــاالس

الة ح

 الطالب
 مواد اإلعادة

 ـــــــــــــ مستجد محمود احمد اسماعيل محمد 281 1

 ـــــــــــــ مستجد محمود صبرى عبد الحسيب ابراهيم 282 2
 ـــــــــــــ مستجد محمود عابد المغورى ابراهيم سالم 283 3
 ـــــــــــــ مستجد محمود مجدى على سعده 284 4
 ـــــــــــــ مستجد محمود محمد احمد محمود 285 5
 ـــــــــــــ مستجد محمود محمد المكاوى محمد 286 6
 ـــــــــــــ مستجد محمود محمد حامد محمود 287 7
 ـــــــــــــ مستجد مصطفى جالل عبد القادر على المهدى 288 8
 ـــــــــــــ مستجد مصطفى جمال محمود مصطفى 289 9
 ـــــــــــــ مستجد مصطفى جمال مصطفى العريان 291 11



 ـــــــــــــ مستجد مصطفى مجدى عبد الباقى نجم 291 11
 ـــــــــــــ مستجد مصطفى محسن الوردانى عبد السالم 292 12
 ـــــــــــــ مستجد مصطفى محمد السيد احمد مصباح 293 13
 ـــــــــــــ مستجد مصطفى محمد فوزى عبد السالم سالم 294 14
 ـــــــــــــ مستجد مصطفى محمد محمدمحمدالبلقاس 295 15
 ـــــــــــــ مستجد معاذ سليم محمد على احمد 296 16
 ـــــــــــــ مستجد ممدوح احمد حسيبو مغربى 297 17
 ـــــــــــــ مستجد الصرفىنصر على نصر  298 18
 ـــــــــــــ مستجد البدوى نور الهدى شعبان الحسينى 299 19
 ـــــــــــــ مستجد الشناوى بدر نورهان شريف على 311 21
 ـــــــــــــ مستجد هادى احمد محمد فرج عمار 311 21
 ـــــــــــــ مستجد هدى طه عبد هللا محمد بسيونى 312 22
 ـــــــــــــ مستجد هشام صبحى ابراهيم بعيبر 313 23
 ـــــــــــــ مستجد وائل محمد محمد صبيحه 314 24

 

 

 

 ) باق للإعادة ( دبلوم المساحــــةأرقام جلوس 

 (   14لجنــــــة رقـــم )   

 م
 مـــــرق

 الجلوس
 مـــــــــاالس

الة ح

 الطالب
 مواد اإلعادة

 جميع المواد باق لإلعادة كمال زيانابراهيم محمد  315 1

 جميع المواد باق لإلعادة احمد السيد جالل مرسى محمد 316 2

 جميع المواد باق لإلعادة احمد صالح صالح محمود الراجحى 317 3

 باق لإلعادة احمد عبد الحميد محمد سعد  القاضى 318 4
 -مشروع تطبيقي في المساحة 
 الرقميةموضوع خاص في الخرائط 

5 319 
 باق لإلعادة احمد عبد الفتاح محمد  البحيرى

 -المساحة المستوية والطبوغرافية 
 -مشروع تطبيقي في المساحة 

 موضوع خاص في الخرائط الرقمية

 جميع المواد باق لإلعادة احمد كمال  محمود عراقيب 311 6

7 311 
 باق لإلعادة احمد مصطفى احمد حبيش

 -والطبوغرافية المساحة المستوية 
 -مشروع تطبيقي في المساحة 

 موضوع خاص في الخرائط الرقمية

 مشروع تطبيقي في المساحة باق لإلعادة بالل محمد ابراهيم حسن 312 8

9 313 
 باق لإلعادة حازم سمير محمد يوسف طه

 -المساحة المستوية والطبوغرافية 
 -مشروع تطبيقي في المساحة 
 الرقميةموضوع خاص في الخرائط 



 جميع المواد باق لإلعادة خالد محمد عرابى الحريف 314 11

 جميع المواد باق لإلعادة شريف فتحى عبد الفتاح سالم 315 11

 باق لإلعادة طه حسب النبى مرسى الشناوى 316 12
 مشروع تطبيقي في المساحة

 

13 317 
 باق لإلعادة عبد العزيز فوزى عبد العزيز قدره

 -المستوية والطبوغرافية المساحة 
 -مشروع تطبيقي في المساحة 

 موضوع خاص في الخرائط الرقمية

 مشروع تطبيقي في المساحة باق لإلعادة عبد هللا السيد عبد هللا نعيم 318 14

 جميع المواد باق لإلعادة عبد هللا مصطفى عبد السميع الهبيان 319 15

 جميع المواد لإلعادةباق  فتحى عادل حسن محمود الطيب 321 16

 موضوع خاص في الخرائط الرقمية باق لإلعادة كريم احمد فتحى محمد بدوى 321 17

 جميع المواد باق لإلعادة محمد حسن محمد حسن ابو منصور 322 18

 جميع المواد باق لإلعادة محمد رشاد حنفى رشاد الحناوى 323 19

 جميع المواد لإلعادةباق  محمد سامى جاد هللا احمد 324 21

 

 

 

 ) باق للإعادة (دبلوم المساحــــةأرقام جلوس 

 (   15لجنــــــة رقـــم )   

 

 م
 مـــــرق

 الجلوس
 مـــــــــاالس

الة ح

 الطالب
 مواد اإلعادة

 جميع المواد باق لإلعادة محمد سعيد محمد رجب درويش البنا 325 1

2 326 
 لإلعادةباق  محمد سالم عبد الفتاح احمد

والطبوغرافية المساحة المستوية
 -مشروع تطبيقي في المساحة  -

موضوع خاص في الخرائط 
 الرقمية

3 327 
 باق لإلعادة محمد مصطفى شحاته ابراهيم خميس

المساحة المستوية 
مشروع تطبيقي  -والطبوغرافية 

 في المساحة

4 328 
 باق لإلعادة محمد عبد الجليل السيد سليم البحراوى

المساحة المستوية 
مشروع تطبيقي  -والطبوغرافية 

 في المساحة

 جميع المواد باق لإلعادة محمد عبد المؤمن عوض عقبه 329 5

 جميع المواد باق لإلعادة قرىبمحمد عبد المطلب محمد السعيد ال 331 6

 جميع المواد باق لإلعادة محمد محمود راضى محمود 331 7

 جميع المواد باق لإلعادة عطيةمحمد ممدوح مرزوق  332 8

 جميع المواد باق لإلعادة محمد وجيه بسيونى اسماعيل 333 9



 جميع المواد باق لإلعادة محمود السيد احمد شويته 334 11

 جميع المواد باق لإلعادة محمود امين صالح البيلى 335 11

الموادجميع  باق لإلعادة محمود عبد الجواد شحاته عبد الرحمن 336 12  

 جميع المواد باق لإلعادة منار شريف عبد الحفيظ السمادونى 337 13

14 338 
 باق لإلعادة نصر يوسف محمود يوسف منصور

 -نظم المعلومات الجغرافية 
المساحة المستوية 

قي مشروع تطبي -والطبوغرافية 
موضوع خاص  -في المساحة 

 في الخرائط الرقمية

 جميع المواد باق لإلعادة ميزياسر ابراهيم احمد  339 15

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 


