
 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية التخطيط الحضريِ واإلقليميماجستير العلوم الهندسية فى الهندسة المعمارية

قسم الهندسة المعمارية

1

ياسمين مصطفى السيد الشبينى

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

No Course I Course Title Grade Points CreditsMarks

URB 609 1سياسة وتخطيط إستعماالِت أراِضى A- 3.94 394

URB 660 2دراسات مباشرة في التخطيط الحضري B 3.06 381

URB 601 3سياسات اإلسكان في الدول الناميِة B+ 3.46 387

URB 602 4تخطيط دولي مقارن B 3.24 384

12.00Total Credits Registered Total Points Semeter Average Points

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

3.43

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

13.70

تم تحقيق المعدل المطلوب فى أربعة مواد ويمكنها تسجيل رسالة الماجستير مع إستكمال باقى المقررات الدراسية

اإلدارة العامة للدرسات العليا





 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية التخطيط الحضريِ واإلقليميماجستير العلوم الهندسية فى الهندسة المعمارية

قسم الهندسة المعمارية

2

محمد الشوادفى منصور شريف

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

No Course I Course Title Grade Points CreditsMarks

URB 609 1سياسة وتخطيط إستعماالِت أراِضى A- 3.82 392

URB 660 2دراسات مباشرة في التخطيط الحضري B+ 3.3 385

URB 601 3سياسات اإلسكان في الدول الناميِة B- 2.7 375

URB 602 4تخطيط دولي مقارن B 3.12 382

12.00Total Credits Registered Total Points Semeter Average Points

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

3.24

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

12.94

تم تحقيق المعدل المطلوب فى أربعة مواد ويمكنه تسجيل رسالة الماجستير مع إستكمال باقى المقررات الدراسية

اإلدارة العامة للدرسات العليا





 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية التخطيط الحضريِ واإلقليميماجستير العلوم الهندسية فى الهندسة المعمارية

قسم الهندسة المعمارية

3

سمر إبراهيم عبدالفتاح النجار

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

No Course I Course Title Grade Points CreditsMarks

URB 609 1سياسة وتخطيط إستعماالِت أراِضى A- 3.76 391

URB 660 2دراسات مباشرة في التخطيط الحضري B 3 380

URB 601 3سياسات اإلسكان في الدول الناميِة C- 1.7 360

URB 602 4تخطيط دولي مقارن B 3.24 384

12.00Total Credits Registered Total Points Semeter Average Points

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

2.93

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

11.70

تم تحقيق المعدل المطلوب فى أربعة مواد ويمكنها تسجيل رسالة الماجستير مع إستكمال باقى المقررات الدراسية

اإلدارة العامة للدرسات العليا




