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رلم 
 الجلوس

 االسم

 الفرلة الرابعة الفرلة الثالثة الفرلة الثانٌة الفرلة االولى الشعبة
المجموع 
 التراكمً

النسبة 
 المئوٌة

التمدٌر 
 التمدٌر المجموع التمدٌر المجموع  التراكمً

 مجموع
 الفرلة

 التمدٌر المجموع التمدٌر المجموع

 جٌد جدا 22930 4414 جٌد جدا 2302 جٌد جدا 13193 332 جٌد جدا 234093 جٌد جدا 2334 اإلدارة الرٌاضٌة ابانوب عاطف رٌاض جرجس 2213

 ممبول 31922 3122 ممبول 2232 ممبول 2222 2322 ممبول 213393 ممبول 2221 اإلدارة الرٌاضٌة ابراهٌم عادل ابراهٌم حامد 2214

 ممبول 33913 2312 جٌد 2321 ممبول 331 332 ممبول 210293 ممبول 2233 اإلدارة الرٌاضٌة ابراهٌم عبد المادرعبد الغنى  2211

 ممبول 222391 اإلدارة الرٌاضٌة ابراهٌم عطوه على ابراهٌم 2212
+مدخل 202293

 فً التدرٌب غ
 332 

+اختبارات 30293
 ومماٌٌس غ

 راسب راسب راسب راسب راسب 

 جٌد 44922 3222 جٌد 2412 جٌد 41193 332 ممبول 222293 جٌد 2102 اإلدارة الرٌاضٌة ابراهٌم محسن ابراهٌم دمحم  2213

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 33193 332 ممبول 223093 ممبول 2404 اإلدارة الرٌاضٌة ابراهٌم دمحم ابراهٌم دمحم على  2222

 راسب راسب راسب راسب راسب ممبول 31193 332 ممبول 213393 جٌد 2100 اإلدارة الرٌاضٌة ابراهٌم دمحم طه احمد األعرج 2222

 ممتاز 22933 1120 ممتاز 0212 ممتاز 22293 332 ممتاز 023393 ممتاز 0002 اإلدارة الرٌاضٌة احمد اسماعٌل عبد العزٌز احمد  2220

 ممبول 10933 3222 ممبول 2211 ممبول 32393 332 ممبول 222193 ممبول 221293 اإلدارة الرٌاضٌة احمد اشرف عبد الفتاح دمحم  2221

 ممبول 14092 0432 ممبول 2222 جٌد 42393 332 ممبول 222293 ممبول 2422 اإلدارة الرٌاضٌة احمد حسنى دمحم حسن 2222

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 2022 2322 ممبول 2220 ممبول 232193 اإلدارة الرٌاضٌة النادىاحمد حسٌن دمحم على  2223

 ممبول 11941 0230 جٌد 1223 ممبول 42193 332 ممبول 2222 ممبول 2423 اإلدارة الرٌاضٌة احمد حمدى دمحم دمحم  2224

 ممبول 42901 3323 جٌد 2323 ممبول 2221 2322 ممبول 2223 ممبول 221193 الرٌاضٌةاإلدارة  احمد سامى احمد عفٌفى 2221

 جٌد 21291 4321 جٌد جدا 2112 جٌد جدا 112 332 جٌد 932123 ممبول 2310 اإلدارة الرٌاضٌة احمد سعد خضر عبد العزٌز  2222

 ممبول 24941 2230 جٌد 2312 جٌد 41093 332 ممبول 2232 ممبول 2402 اإلدارة الرٌاضٌة احمد سعٌد حلمى عبد العلٌم  2223

 جٌد 43914 3134 جٌد 2303 جٌد 41093 332 جٌد 2440 جٌد 2230 اإلدارة الرٌاضٌة احمد سمٌر السٌد دمحم حسن 2232

 ممبول 32922 3121 ممبول 2203 ممبول 2212 2322 ممبول 2121 ممبول 224193 اإلدارة الرٌاضٌة احمد سالم سعٌد عبد هللا 2232

 ممبول 42932 3211 جٌد 2322 جٌد 414 332 ممبول 2112 ممبول 2333 اإلدارة الرٌاضٌة احمد سٌد خلٌل ابراهٌم ابو طبل  2230

 دور ثانى ثانىدور  دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 2004 2322 ممبول 2042 ممبول 2221 اإلدارة الرٌاضٌة احمد صابر ابوزٌد عٌد               2231

 ممبول 12924 3411 جٌد 2320 ممبول 223393 2322 ممبول 2241 ممبول 223293 اإلدارة الرٌاضٌة احمد طلعت عبد العلٌم حسٌن 2232

 ثانى دور دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى جٌد 442 332 ممبول 2322 ممبول 2402 اإلدارة الرٌاضٌة احمد عبد الواحد عبد الموجود  2233

 ممبول 42922 3232 جٌد 2330 جٌد 2021 2322 ممبول 2320 ممبول 2321 اإلدارة الرٌاضٌة احمد عالء الدٌن السٌد دمحم 2234
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رلم 
 الجلوس

 االسم

 الفرلة الرابعة الفرلة الثالثة الفرلة الثانٌة الفرلة االولى الشعبة
المجموع 
 التراكمً

النسبة 
 المئوٌة

التمدٌر 
 التمدٌر المجموع التمدٌر المجموع  التراكمً

 مجموع
 الفرلة

 التمدٌر المجموع التمدٌر المجموع

 ممبول 40932 3232 جٌد 3223 جٌد 41093 332 ممبول 222293 ممبول 2333 اإلدارة الرٌاضٌة احمد على عبد التواب على 2231

 ممبول 40922 3232 ممبول 2214 ممبول 423 332 ممبول 2313 ممبول 2303 اإلدارة الرٌاضٌة احمد فتحى سلٌمان محمود  2232

 ممبول 41912 3003 جٌد 2321 جٌد 422 332 ممبول 2212 ممبول 2332 اإلدارة الرٌاضٌة احمد فتحى دمحم عبد الوهاب  2233

 ممبول 41922 3012 جٌد 2302 جٌد 44293 332 ممبول 2222 ممبول 2423 اإلدارة الرٌاضٌة احمد فوزى محمود اسماعٌل 2022

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 2214 2322 ممبول 2122  +انجلٌزي غ2112 اإلدارة الرٌاضٌة احمد ماهر عبد الحمٌد السٌد 2022

 2322 ممبول 2034 ممبول 2221 اإلدارة الرٌاضٌة احمد متولى احمد سلٌمان              2020
+علم 2220

 حركة غ
 راسب راسب راسب راسب راسب 

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 2223 332 ممبول 2221 ممبول 2212 اإلدارة الرٌاضٌة احمد مجدى احمد الرفاعى محمود  2021

 ممبول 42942 3221 ممبول 2131 ممبول 42193 332 ممبول 222293 ممبول 2342 اإلدارة الرٌاضٌة احمد مجدى بكرى الجمل  2022

 ممتاز 21922 1032 ممتاز 0224 ممتاز 222 332 ممتاز 022493 جٌد جدا 0231 اإلدارة الرٌاضٌة احمد دمحم الصغٌر سعد دمحم  2023

 راسب راسب راسب راسب راسب ممبول 34093 332 ممبول 1212 ممبول 2232 اإلدارة الرٌاضٌة احمد دمحم جودة الطوخى 2024

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى جٌد 40293 332 ممبول 230393 جٌد 2121 اإلدارة الرٌاضٌة دمحم سعٌد دمحم طهاحمد  2021

 راسب راسب راسب راسب راسب ممبول 224293 2322 ممبول 2124 ممبول 2220 اإلدارة الرٌاضٌة احمد دمحم السٌد ابوزٌد 2022

 ممبول 42902 2312 ممبول 2220 جٌد 19342 332 ممبول 214193 ممبول 2331 اإلدارة الرٌاضٌة احمد دمحم عبد العزٌز ابراهٌم  2023

 ممبول 20942 0134 ممبول 3214 ممبول 2231 2322 ممبول 2222 ممبول 2424 اإلدارة الرٌاضٌة احمد دمحم عطٌه اسماعٌل  2022

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 333 332 ممبول 2124 ممبول 232493 اإلدارة الرٌاضٌة احمد محمود احمد عبد الخالك  2022

 ممبول 34920 2433 ممبول 2112 ممبول 34293 332 ممبول 2141 ممبول 2130 اإلدارة الرٌاضٌة احمد محمود عبد الحمٌد على 2020

 ممبول 42942 3111 ممبول 2122 جٌد 404 332 جٌد 234193 جٌد 2132 اإلدارة الرٌاضٌة احمد محمود عبد هللا محمود  2021

 ممبول 32932 2244 ممبول 2133 ممبول 421 332 ممبول 212393 ممبول 224293 اإلدارة الرٌاضٌة احمد محمود فتحى شانه 2022

 ممبول 42911 3321 جٌد 2302 ممبول 221193 2322 ممبول 214293 ممبول 2402 الرٌاضٌةاإلدارة  احمد مصطفى دمحم حسانى 2023

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 129122 2322 ممبول 2110 ممبول 2231 اإلدارة الرٌاضٌة احمد ممدوح عبد العزٌز سلٌمان  2024

 ممبول 21933 2321 ممبول 2113 ممبول 332 332 ممبول 2122 ممبول 232393 الرٌاضٌة اإلدارة احمد هشام احمد محمود متولى  2021

 ممبول 33942 3423 ممبول 4121 ممبول 31293 332 ممبول 2200 ممبول 2413 اإلدارة الرٌاضٌة احمد ولٌد دمحم عبد هللا العدل  2022

 



 
 كلية التربية الرياضية
 كنترول الفرقة الرابعة

 0202/0202نتٌجة التراكمى للفرلة الرابعة للعام الجامعى 

 

 عميد الكلية               تاريخ اعتماد مجلس الكلية  /  /  ................... راجع الرصد .....................  رئيس الكنترول       وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                  كتب األسماء ......................رصد النتيجة 

 ...........اإلمالء.................       .....................              ...................                   ..................... راجع األسماء ..................  أملى النتيجة ....................  راجع

 

 

رلم 
 الجلوس

 االسم

 الفرلة الرابعة الفرلة الثالثة الفرلة الثانٌة الفرلة االولى الشعبة
المجموع 
 التراكمً

النسبة 
 المئوٌة

التمدٌر 
 التمدٌر المجموع التمدٌر المجموع  التراكمً

 مجموع
 الفرلة

 التمدٌر المجموع التمدٌر المجموع

 ممبول 42942 3223 ممبول 2224 جٌد 41093 332 ممبول 222293 ممبول 2343 اإلدارة الرٌاضٌة احمد ٌسرى احمد شفٌك  2023

 جٌد 12910 3222 جٌد 2121 جٌد جدا 11493 332 جٌد 2112 جٌد 2123 اإلدارة الرٌاضٌة ادهم دمحم زغلول عبد المنعم 2002

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 42393 332 ممبول 214393 ممبول 213293 اإلدارة الرٌاضٌة اسالم احمد جمال الدٌن احمد 2002

 راسب راسب راسب راسب راسب ممبول 2220 2322 ممبول 202293 ممبول 212293 اإلدارة الرٌاضٌة اسالم احمد دمحم كمال   2000

 ممبول 42902 2341 ممبول 2202 ممبول 331 332 ممبول 2123 ممبول 234293 اإلدارة الرٌاضٌة اسالم السعٌد عبد الهادى الفرماوى 2001

 ممبول 34391 3313 جٌد 1023 ممبول 39414 332 جٌد 2330 ممبول 2343 اإلدارة الرٌاضٌة اٌمن دمحم عبد الفتاحاسالم  2002

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 222493 2322 ممبول 2112 ممبول 2322 اإلدارة الرٌاضٌة اسالم جمال سلٌمان طاحون 2003

 ممبول 40913 3211 ممبول 2200 جٌد 412 332 ممبول 223493 ممبول 2442 اإلدارة الرٌاضٌة اسالم سعٌد عشماوى عٌد  2004

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 2224 2322 ممبول 2120 ممبول 221093 اإلدارة الرٌاضٌة اسالم دمحم رافت سلٌمان        2001

 جٌد 42913 3422 جٌد 2422 ممبول 222293 2322 ممبول 2224 ممبول 2223 اإلدارة الرٌاضٌة دمحم إسماعٌل الجوهرياسماعٌل  2002

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 493322 2322 ممبول 2123 ممبول 230193 اإلدارة الرٌاضٌة اشرف كامل دمحم السٌد 2003

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 221293 2322 ممبول 220293 ممبول 230293 اإلدارة الرٌاضٌة جاد هللاامٌر حمدى السٌد  2012

 جٌد 43921 3121 جٌد 2424 جٌد 433 332 جٌد 2412 جٌد 2110 اإلدارة الرٌاضٌة اٌمن اشرف دمحم ابراهٌم  2012

 ممبول 42913 3243 جٌد 2312 ممبول 323 332 ممبول 212093 ممبول 2341 الرٌاضٌةاإلدارة  الحسن السٌد ٌس عبد الوهاب 2010

 ممبول 34902 3213 ممبول 2102 ممبول 2213 2322 ممبول 210293 ممبول 2221 اإلدارة الرٌاضٌة باسل طلعت دمحم محمود          2011

 جٌد 44923 3223 ممبول 2212 جٌد 43293 332 جٌد 231493 جٌد 2121 اإلدارة الرٌاضٌة بالل رباح منجى حسان  2012

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 223293 2322 ممبول 213293 ممبول 2213 اإلدارة الرٌاضٌة بٌجاد فتحً عبد الحلٌم محمود 2013

 راسب راسب راسب راسب راسب ممبول 33293 332 ممبول 214393 ممبول 230393 اإلدارة الرٌاضٌة حاتم دمحم على دمحم بدوى 2014

 ممبول 23924 3330 ممبول 2222 ممبول 221493 2322 ممبول 2211 ممبول 2333 اإلدارة الرٌاضٌة حسام سمٌر دمحم عطٌه 2011

 ممبول 23942 4234 ممبول 2132 ممبول 42293 332 ممبول 221093 ممبول 932302 اإلدارة الرٌاضٌة حسام عزت حسنى عواد  2012

 ممبول 40913 3222 جٌد 2323 جٌد 41393 332 ممبول 221293 ممبول 2332 اإلدارة الرٌاضٌة حسام محمود كمال فراج  2013

 ممبول 24943 1124 ممبول 2131 ممبول 323 332 ممبول 2112 ممبول 2134 اإلدارة الرٌاضٌة حسن حمدى حسن حسن 2022
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رلم 
 الجلوس

 االسم

 الفرلة الرابعة الفرلة الثالثة الفرلة الثانٌة االولى الفرلة الشعبة
المجموع 
 التراكمً

النسبة 
 المئوٌة

التمدٌر 
 التمدٌر المجموع التمدٌر المجموع  التراكمً

 مجموع
 الفرلة

 التمدٌر المجموع التمدٌر المجموع

 ممبول 42932 3211 ممبول 2232 جٌد 441 332 ممبول 2242 ممبول 223292 اإلدارة الرٌاضٌة حسن دمحم جمال دمحم على السٌد  2022

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى جٌد 421 332 ممبول 222293 ممبول 230193 اإلدارة الرٌاضٌة حسن ٌاسر دمحم حسن  2020

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 2202 2322 ممبول 2121 ممبول 2112 اإلدارة الرٌاضٌة حمدى عبد الحفٌظ  حمدى 2021

 ممبول 32933 2241 ممبول 2204 ممبول 422 332 ممبول 2112 ممبول 2234 اإلدارة الرٌاضٌة خالد اشرف دمحم عبد الجلٌل 2022

 ممبول 32922 2232 ممبول 2221 ممبول 422 332 ممبول 2104 ممبول 2322 اإلدارة الرٌاضٌة خالد رامى سابك لبٌب 2023

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 2222 2322 ممبول 2123 ممبول 2321 اإلدارة الرٌاضٌة خالد دمحم شعبان ٌونس 2024

 جٌد 33944 0133 جٌد 2342 جٌد 444 332 ممبول 2312 جٌد 2104 اإلدارة الرٌاضٌة جمال ماهر عبد العزٌز دمحم 2021

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 2222 2322 ممبول 2144 ممبول 2202 اإلدارة الرٌاضٌة محب مرٌد شفٌكدٌفٌد  2022

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 2203 2322 ممبول 2134 ممبول 2322 اإلدارة الرٌاضٌة زٌاد دمحم السعٌد حمٌد 2023

 ممبول 42922 3221 ممبول 2224 جٌد 40293 332 ممبول 222093 ممبول 2232 اإلدارة الرٌاضٌة سالمه انور سالمه ابراهٌم  2032

 الغى الغى الغى الغى الغى الغى الغى الغى الغى الغى الغى الغى ىـــــــــــــــالغ الغــــــــــــــــــــــــــــــــــى 2032

 جٌد 12922 3222 جٌد 2413 جٌد 12193 332 جٌد 2112 جٌد 2112 اإلدارة الرٌاضٌة شرٌف هشام عبد الفتاح  2030

 ممبول 33911 3232 ممبول 2120 ممبول 2213 2322 ممبول 2144 ممبول 2122 اإلدارة الرٌاضٌة ضٌاء الدٌن عبد النبى احمد الخولى      2031

 ممبول 31921 3021 ممبول 1212 ممبول 2233 2322 ممبول 2112 ممبول 2213 اإلدارة الرٌاضٌة طارق سٌد احمد احمد نوبً 2032

 ممبول 42931 3102 جٌد 2332 ممبول 422 332 ممبول 2222 جٌد 2123 اإلدارة الرٌاضٌة طه دمحم دمحم المهدى 2033

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى جٌد جدا 32293 332 ممبول 2123 ممبول 2224 اإلدارة الرٌاضٌة عبد الحمٌد عرفات عبد المنصف  2034

 ممبول 33901 2221 ممبول 2223 ممبول 34393 332 ممبول 2143 ممبول 2311 اإلدارة الرٌاضٌة عبد الرحمن احمد عبد الرحمن احمد 2031

 ممبول 33921 2314 ممبول 2231 ممبول 330 332 ممبول 212493 ممبول 2323 اإلدارة الرٌاضٌة عبد الرحمن طاهر دمحمى احمد 2032

 جٌد 21944 2323 ممبول 3012 جٌد 42293 332 جٌد 2421 ممبول 242293 اإلدارة الرٌاضٌة عبد الرحمن عماد دمحم دمحم 2033

 جٌد 12942 3210 جٌد 2432 جٌد 12493 332 جٌد 2433 جٌد 2113 اإلدارة الرٌاضٌة عبد الرحمن دمحم عبد الرحمن على 2042

 جٌد 43923 3113 جٌد 2321 جٌد 442 332 ممبول 221293 جٌد 211193 اإلدارة الرٌاضٌة عبد الرحمن محمود رحمى  2042

 ممبول 42922 3244 ممبول 2231 ممبول 31193 332 ممبول 2223 ممبول 2332 اإلدارة الرٌاضٌة عبد السمٌع السٌد عبد السمٌع  2040
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 ممبول 42913 2313 ممبول 2202 ممبول 343 332 ممبول 2144 ممبول 2424 اإلدارة الرٌاضٌة عبد العزٌز على عبد العزٌز حنفى  2041

 ممبول 42911 3234 ممبول 2121 جٌد 43193 332 ممبول 213093 ممبول 2441 اإلدارة الرٌاضٌة عبد العزٌز دمحم عبد العزٌز احمد  2042

 ممبول 31934 3230 ممبول 4321 ممبول 2213 2322 ممبول 212393 ممبول 2202 الرٌاضٌةاإلدارة  عادل شولى ابو الفتوح دمحم             2043

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 2222 2322 ممبول 220493 ممبول 2202 اإلدارة الرٌاضٌة عبد الرحمن صبحى دمحم حسن  2044

 ممبول 2233 الرٌاضٌةاإلدارة  عبد الرحمن مصطفى دمحم ٌونس  2041
+طرق 2032

 تدرٌس غ
 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 2223 2322 

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 2241 2322 ممبول 2121 ممبول 223493 اإلدارة الرٌاضٌة لشافى طلعت عبد الشافى عبد ا 2042

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 2231 2322 ممبول 493211 ممبول 222293 اإلدارة الرٌاضٌة عبد العاطى حمدى عبد العاطى  2043

 ممبول 32922 3111 ممبول 2211 ممبول 2212 2322 ممبول 2121 ممبول 2121 اإلدارة الرٌاضٌة عبد العظٌم دمحم عبد العظٌم دمحم     2012

 ممبول 24092 2322 جٌد 2231 ممبول 332 332 ممبول 932211 ممبول 2411 اإلدارة الرٌاضٌة عبد المجٌد جمال عبد المجٌد دمحم 2012

 ممبول 13292 4322 ممبول 2222 ممبول 2224 2322 ممبول 2222 ممبول 2222 اإلدارة الرٌاضٌة على كمال عبادى صالح 2010

 ممبول 20933 1232 جٌد 2303 ممبول 2242 2322 ممبول 0221 ممبول 2324 اإلدارة الرٌاضٌة عماد هشام دمحم عبد اللطٌف  2011

 جٌد 44921 3232 جٌد 2302 جٌد 44293 332 جٌد 233293 ممبول 2442 اإلدارة الرٌاضٌة عبد الفتاح احمد دمحم دمحم رخا  2012

 جٌد 43912 3131 جٌد 2302 جٌد 42393 332 جٌد 212193 جٌد 2222 اإلدارة الرٌاضٌة عبد هللا حسن السٌد حسن على هنا  2013

 ممبول 31922 3022 ممبول 2222 ممبول 220193 2322 ممبول 203393 ممبول 2224 اإلدارة الرٌاضٌة عبد هللا عبد البارى محمود 2014

 راسب راسب راسب راسب راسب ممبول 324 332 ممبول 2220 ممبول 2412 اإلدارة الرٌاضٌة عبد هللا ماهر مفرح حسن  2011

 ممبول 40924 3231 ممبول 2221 جٌد 422 332 ممبول 2222 ممبول 240393 اإلدارة الرٌاضٌة عبد هللا متولى عبد هللا دمحم 2012

 ممبول 32904 3142 ممبول 2133 ممبول 2212 2322 ممبول 2223 ممبول 2222 اإلدارة الرٌاضٌة عبد هللا مسعد احمد سلٌمان 2013

 ممبول 33912 2234 ممبول 2202 ممبول 33293 332 ممبول 212493 ممبول 222393 اإلدارة الرٌاضٌة على عمر على دمحم  2022

 ممبول 40923 3234 جٌد 2332 ممبول 311 332 ممبول 213393 ممبول 2402 اإلدارة الرٌاضٌة عبد المنعم السٌد عبد هللا محمود 2022

 ممبول 34932 3020 ممبول 2123 ممبول 2221 2322 ممبول 2123 ممبول 224493 اإلدارة الرٌاضٌة عبد الهادى صبرى دمحم السعٌد 2020

 ممبول 31911 3122 جٌد 2322 ممبول 222193 2322 ممبول 2121 ممبول 222093 اإلدارة الرٌاضٌة عالء ابو الخٌر دمحم السٌد دمحم         2021

 ممبول 23932 0220 ممبول 1322 ممبول 422 332 ممبول 2123 ممبول 039122 اإلدارة الرٌاضٌة على دمحم على محمود 2022
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 ممبول 04292 2223 ممبول 2202 جٌد 421 332 ممبول 222093 ممبول 2324 اإلدارة الرٌاضٌة عمر عاطف عبد الرحمن عبد الرحمن 2023

 جٌد 44932 3231 ممبول 2222 جٌد 41293 332 جٌد 2332 جٌد 2113 اإلدارة الرٌاضٌة عمر عبد اللطٌف عبد السمٌع دمحم 2024

 ممبول 40942 4324 جٌد 2321 جٌد 423 332 ممبول 2204 ممبول 242193 اإلدارة الرٌاضٌة عمر مصطفى حسن السٌد  2021

 جٌد 43920 3101 جٌد جدا 2123 جٌد جدا 103 332 جٌد 2333 ممبول 2432 اإلدارة الرٌاضٌة عمرو غنٌمى السٌد غنٌمى  2022

 ممبول 42 0233 جٌد 2322 ممبول 222193 2322 ممبول 2223903 ممبول 2302 اإلدارة الرٌاضٌة عمرو مكاوى ثروت مكاوى 2023

 جٌد جدا 93222 4422 جٌد جدا 2221 ممتاز 22393 332 جٌد جدا 2322 جٌد جدا 0201 اإلدارة الرٌاضٌة عمرو ناصر شحاته على             2032

 جٌد 14193 3331 جٌد جدا 2123 جٌد جدا 12491 332 جٌد 2313 ممبول 2313 اإلدارة الرٌاضٌة فتحى عبد الفتاح عبد هللا عبد الداٌم 2032

 جٌد 22912 2232 جٌد 2321 جٌد جدا 102 332 جٌد 2433 ممبول 2422 اإلدارة الرٌاضٌة كرٌم رضا لاصد الكرٌم بٌومى 2030

 جٌد 12923 4222 جٌد جدا 2101 جٌد جدا 11093 332 جٌد جدا 2202 جٌد 2132 اإلدارة الرٌاضٌة كرٌم عبد الحمٌد ٌوسف  2031

 راسب راسب راسب راسب راسب ممبول 314 332 ممبول 222293 ممبول 932142 اإلدارة الرٌاضٌة كرٌم دمحم ابراهٌم توفٌك 2032

 ممبول 32932 3123 جٌد 2231 ممبول 2203 2322 ممبول 212393 ممبول 223193 اإلدارة الرٌاضٌة مجدى دمحم ابراهٌم بٌومى            2033

 جٌد 43904 3122 جٌد 2442 جٌد جدا 123 332 جٌد 2422 ممبول 2432 اإلدارة الرٌاضٌة محب دمحم صاوى حسن  2034

 راسب راسب راسب راسب راسب ممبول 2224/2322 2322 ممبول 2014 ممبول 2133 اإلدارة الرٌاضٌة دمحم ابراهٌم دمحم سٌد احمد 2031

 ممبول 42902 3122 جٌد 2332 جٌد 42193 332 ممبول 2321 ممبول 2323 اإلدارة الرٌاضٌة دمحم ابو الٌزٌد محمود على 2032

 راسب راسب راسب راسب راسب ممبول 2232/2322 2322 ممبول 203293 ممبول 2222 اإلدارة الرٌاضٌة دمحم احمد عبد العال السٌد             2033

 ممبول 2331 اإلدارة الرٌاضٌة دمحم احمد دمحم على احمد 2122
+اسس 2113

 علمٌة غ
 332 

+بٌولوجٌا 301
 الرٌاضة  غ

 راسب راسب راسب راسب راسب 

 ممبول 31930 3030 ممبول 2241 ممبول 2221 2322 ممبول 2122 ممبول 213493 اإلدارة الرٌاضٌة دمحم احمد مصطفى حسن 2122

 جٌد 44921 3322 جٌد جدا 2132 جٌد 403 332 ممبول 222493 ممبول 2421 اإلدارة الرٌاضٌة دمحم اسامه جاد عبد الملن  2120

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 33493 332 ممبول 2222 ممبول 242193 اإلدارة الرٌاضٌة دمحم اشرف دمحم السٌد هالل 2121

 ممبول 41932 3022 جٌد 2312 جٌد 404 332 ممبول 220293 ممبول 2433 اإلدارة الرٌاضٌة دمحم السٌد دمحم مصٌلحى  2122

 جٌد 34392 3122 جٌد 2122 جٌد جدا 12293 332 ممبول 2232 جٌد 2132 اإلدارة الرٌاضٌة دمحم حسن عبد الخالك شحاته  2123

 ممبول 40923 3223 جٌد 2231 ممبول 42493 332 ممبول 222293 ممبول 2423 اإلدارة الرٌاضٌة دمحم حسن عبد الكرٌم عبد الرازق 2124

 

  



 
 كلية التربية الرياضية
 كنترول الفرقة الرابعة

 0202/0202نتٌجة التراكمى للفرلة الرابعة للعام الجامعى 

 

 عميد الكلية               تاريخ اعتماد مجلس الكلية  /  /  ................... راجع الرصد .....................  رئيس الكنترول       وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                  كتب األسماء ......................رصد النتيجة 

 ...........اإلمالء.................       .....................              ...................                   ..................... راجع األسماء ..................  أملى النتيجة ....................  راجع

 

 

رلم 
 الجلوس

 االسم

 الفرلة الرابعة الفرلة الثالثة الفرلة الثانٌة الفرلة االولى الشعبة
المجموع 
 التراكمً

النسبة 
 المئوٌة

التمدٌر 
 التمدٌر المجموع التمدٌر المجموع  التراكمً

 مجموع
 الفرلة

 التمدٌر المجموع التمدٌر المجموع

 جٌد 44902 3240 جٌد 2331 جٌد 441 332 ممبول 2232 جٌد 212293 اإلدارة الرٌاضٌة دمحم حسن دمحم حسن احمد  2121

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 2214 2322 ممبول 2112 ممبول 2221 اإلدارة الرٌاضٌة دمحم رجب جوده دمحم على  2122

 ممبول 42922 3121 ممبول 2230 جٌد 42393 332 ممبول 2301 ممبول 2422 اإلدارة الرٌاضٌة دمحم سامح حسن على  2123

 ممبول 42923 3303 جٌد 2323 ممبول 2204 2322 ممبول 2114 ممبول 232193 اإلدارة الرٌاضٌة دمحم سامى احمد عفٌفى 2122

 جٌد 10922 4223 جٌد 2442 جٌد جدا 132 332 جٌد 2111 جٌد 2232 اإلدارة الرٌاضٌة دمحم سمٌر محروس عطٌه 2122

 دور ثانى دور ثانى ثانىدور  دور ثانى دور ثانى ممبول 42293 332 ممبول 222293 جٌد 212293 اإلدارة الرٌاضٌة دمحم سالمه سالم رزق احمد 2120

 ممبول 21932 1431 جٌد 2313 ممبول 2231 2322 ممبول 439321 ممبول 2120 اإلدارة الرٌاضٌة دمحم شعبان دمحم فؤاد محمود         2121

 ممبول 22942 2322 ممبول 2240 ممبول 42293 332 ممبول 2224 ممبول 2302 اإلدارة الرٌاضٌة دمحم صبحى على ابراهٌم 2122

 جٌد 12912 3323 جٌد 2422 جٌد جدا 123 332 جٌد 241293 جٌد 2222 اإلدارة الرٌاضٌة دمحم صبحى دمحم كمال حسن 2123

 جٌد 43910 3130 جٌد 2430 جٌد جدا 103 332 جٌد 242293 جٌد 2133 اإلدارة الرٌاضٌة دمحم طه عبد الحمٌد احمد  2124

 ممبول 41911 3002 جٌد 2344 جٌد 41293 332 ممبول 222493 ممبول 2323 اإلدارة الرٌاضٌة دمحم طه عبد الفتاح عبد العاطى 2121

 جٌد 10913 3343 جٌد 2121 جٌد جدا 110 332 جٌد 2441 جٌد 222493 اإلدارة الرٌاضٌة دمحم طه ماضى دمحم ماضى   2122

 ممبول 32912 2222 ممبول 2214 ممبول 413 332 ممبول 2124 ممبول 224293 اإلدارة الرٌاضٌة دمحم عادل شهوان دمحم  2123

 ممبول 32934 2242 ممبول 2142 ممبول 33293 332 ممبول 214293 ممبول 2323 اإلدارة الرٌاضٌة دمحم عادل محمود سلٌمان  2102

 راسب راسب راسب راسب راسب  +بٌولوجى غ32393 332 ممبول 2114 ممبول 2422 اإلدارة الرٌاضٌة دمحم عادل مصطفى عبد الرحمن 2102

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى  ج ض علم حركة+304 332 ممبول 222393 ممبول 2422 اإلدارة الرٌاضٌة دمحم عاطف خلٌل ابراهٌم  2100

 ممبول 32924 3343 ممبول 2221 ممبول 2012 2322 ممبول 2222 ممبول 2422 اإلدارة الرٌاضٌة دمحم عبد النعٌم امٌن عبد النعٌم 2101

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممتاز 33493 332 ممبول 2121 ممبول 223493 اإلدارة الرٌاضٌة دمحم عبد الوهاب طه  2102

 ممبول 44292 1234 ممبول 2223 جٌد 42290 332 ممبول 2212903 ممبول 2203 اإلدارة الرٌاضٌة دمحم عصام الدٌن دمحم ابوالنجا 2103

 ممبول 40921 3222 ممبول 2241 جٌد 422 332 ممبول 2201 ممبول 232093 اإلدارة الرٌاضٌة دمحم عصمت دمحم الشاذلى  2104

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 321 332 ممبول 212393 ممبول 222393 اإلدارة الرٌاضٌة دمحم فتحى عبد الرحمن  2101

 راسب راسب راسب راسب راسب ممبول 2222913 2322  +مسابمات غ2002 ممبول 2230 اإلدارة الرٌاضٌة دمحم دمحم عبد الحمٌد السٌد 2102
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 راسب راسب راسب راسب راسب ممبول 2222 2322 ممبول 2031 ممبول 222393 اإلدارة الرٌاضٌة دمحم دمحم عبد المنصف 2103

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 222193 2322 ممبول 2122 ممبول 230293 اإلدارة الرٌاضٌة دمحم محمود عواد دمحم عواد 2112

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 32093 332 ممبول 221193 ممبول 2423 اإلدارة الرٌاضٌة دمحم محٌى على حسن  2112

 ممبول 20940 3320 جٌد 2321 ممبول 334 332 ممبول 213093 ممبول 2432 الرٌاضٌةاإلدارة  دمحم محٌى محمود احمد 2110

 جٌد 44913 3321 جٌد 2332 جٌد 433 332 جٌد 242393 جٌد 2434 اإلدارة الرٌاضٌة دمحم ممدوح عبد هللا عفٌفى 2111

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 420 332 ممبول 2122 ممبول 223193 اإلدارة الرٌاضٌة دمحم وحٌد دمحم وحٌد الدٌن  2112

 ممبول 42934 3220 ممبول 2230 ممبول 32493 332 ممبول 222493 ممبول 243493 اإلدارة الرٌاضٌة دمحم ورد مروان النسر 2113

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممتاز 2322/2241 2322 ممبول 931221 ممبول 2224 اإلدارة الرٌاضٌة دمحم ٌسرى دمحم ابو العال 2114

 جٌد جدا 14913 4120 جٌد جدا 2201 جٌد جدا 131 332 جٌد جدا 2211 جٌد 2223 اإلدارة الرٌاضٌة محمود احمد حسٌن عبد الحمٌد  2111

 راسب راسب راسب راسب راسب ممبول 2233 2322 ممبول 2241 ممبول 222393 اإلدارة الرٌاضٌة محمود خالد دمحم عبد الحلٌم  2112

 جٌد 10912 3344 جٌد جدا 2112 جٌد 121 332 جٌد 212393 جٌد 2114 اإلدارة الرٌاضٌة محمود سالم دمحم ابراهٌم   2113

 دور ثانى ثانى دور دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 344 332 ممبول 212193 ممبول 2212 اإلدارة الرٌاضٌة محمود عاطف خلٌل ابراهٌم 2122

 جٌد 43912 3202 جٌد 2334 جٌد 43493 332 ممبول 222293 ممبول 2422 اإلدارة الرٌاضٌة محمود عبد السالم سعد دمحم 2122

 ممبول 42931 3102 ممبول 2202 ممتاز 2222 332 ممبول 2142 ممبول 212193 اإلدارة الرٌاضٌة محمود عبد السالم عبد الفتاح 2120

 جٌد 22934 3313 جٌد 1242 جٌد 42493 332 ممبول 221293 ممبول 2402 اإلدارة الرٌاضٌة محمود عالء سعٌد عبد هللا  2121

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 394222 2322 ممبول 2122913 ممبول 224393 اإلدارة الرٌاضٌة محمود دمحم فتحى حسٌن 2122

 جٌد 43 314093 ممبول 2234 جٌد 430 332 جٌد 2322 ممبول 240193 اإلدارة الرٌاضٌة فوزى عبد المجٌدمحمود دمحم  2123

 ممبول 23194 3121 جٌد 3232 ممبول 2222913 2322 ممبول 2104 ممبول 2111 اإلدارة الرٌاضٌة مصطفى اشرف ابو الفتوح على 2124

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممتاز 934222/2322 2322 ممبول 224293 ممبول 2214 اإلدارة الرٌاضٌة مصطفى خالد دمحم صبرى 2121

 جٌد جدا 13923 4022 جٌد جدا 2222 جٌد جدا 11293 332 جٌد جدا 2222 جٌد 2141 اإلدارة الرٌاضٌة مصطفى رزق مصطفى  2122

 جٌد 14394 2322 ممبول 2242 جٌد 93431 332 جٌد 2323 جٌد 2121 اإلدارة الرٌاضٌة مصطفى رضا دمحم على  2123

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 224193 2322 ممبول 2123  +عربً غ2112 اإلدارة الرٌاضٌة مصطفى سٌد دمحم عبد الحمٌد 2132
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 ممبول 42933 3422 ممبول 2211 ممبول 2222 2322 ممبول 2221 ممبول 2412 اإلدارة الرٌاضٌة مصطفى عبد المنصف حسٌنى ابراهٌم 2132

 جٌد 42923 3422 جٌد 2430 جٌد جدا 123 332 جٌد 2422 ممبول 2414 اإلدارة الرٌاضٌة مصطفى عمر عبد المنعم دمحم  2130

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 322 332 ممبول 2132 ممبول 231493 اإلدارة الرٌاضٌة مصطفى دمحم احمد مصلحى 2131

 جٌد 42922 3411 جٌد 2441 جٌد 442 332 جٌد 233093 جٌد 213493 اإلدارة الرٌاضٌة مصطفى محمود عربى الهادى 2132

 جٌد 43941 3222 جٌد 2341 جٌد 423924 332 ممبول 232193 جٌد 2430 اإلدارة الرٌاضٌة مصطفى محمود عٌسى عباس  2133

 ممبول 42932 3212 ممبول 2222 ممبول 322 332 ممبول 221193 ممبول 231293 اإلدارة الرٌاضٌة مصطفى نادر دمحم محمود  2134

 ممبول 31912 3122 ممبول 2131 ممبول 2200 2322 ممبول 2122 ممبول 222493 اإلدارة الرٌاضٌة مصطفى ٌاسر مسعد نصر 2131

 ممبول 03904 1303 جٌد 2321 ممبول 3192232 2322 ممبول 2201 ممبول 2410 اإلدارة الرٌاضٌة مصطفً حاتم دمحم معتوق  2132

 ممبول 42911 2312 جٌد 2320 ممبول 33093 332 ممبول 2124 ممبول 2231 اإلدارة الرٌاضٌة مهند ناصر السٌد عفٌفى  2133

 ممبول 40934 3242 ممبول 2212 ممبول 42293 332 ممبول 2232 ممبول 240493 اإلدارة الرٌاضٌة مؤمن خالد حسٌن عبده 2142

 ممبول 33902 2221 ممبول 2123 ممبول 42093 332 ممبول 224093 ممبول 2201 اإلدارة الرٌاضٌة ولٌد دمحم عبد المنعم دمحم دمحم 2142

 ثانىدور  دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 223393 2322 ممبول 2132 ممبول 224393 اإلدارة الرٌاضٌة ٌحى ٌحى دمحم سالم االكشر 2140

 ممبول 01933 2323 ممبول 2222 ممبول 2233 2322 ممبول 2302 ممبول 2412 اإلدارة الرٌاضٌة ٌس حاتم ٌس موسى 2141

 ممبول 40922 3232 جٌد 2322 جٌد 40293 332 ممبول 222193 ممبول 223292 اإلدارة الرٌاضٌة ٌوسف اسامه محمود عبد المحسن 2142

 جٌد جدا 32921 0043 ممتاز 0102 ممتاز 212 332 جٌد جدا 2333 جٌد جدا 0212 اإلدارة الرٌاضٌة ٌوسف دمحم عبد الحمٌد زٌد  2143

 جٌد جدا 22921 4132 ممتاز 2320 ممتاز 222 332 جٌد جدا 2333 جٌد جدا 2330 اإلدارة الرٌاضٌة ٌوسف دمحم لبٌب دمحم 2144

 راسب راسب راسب راسب راسب جٌد جدا 12093 332 جٌد 212293 جٌد 2300 اإلدارة الرٌاضٌة عذر  احمد جمال دمحم على صٌام  2141

 راسب راسب راسب راسب راسب ممبول 2223 2322 ممبول 212293 ممبول 2220 اإلدارة الرٌاضٌة احمد امٌن دمحم امٌن 2112

 ممبول 33913 2332 جٌد 2424 ممبول 222093 2322 ممبول 211293 ممبول 2112 اإلدارة الرٌاضٌة انس اٌهاب عبدالمنعم دمحم 2112

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 2212 2322 ممبول 211493 ممبول 2323 اإلدارة الرٌاضٌة دمحم عبد الرحمن دمحم رجب عامر 2110

 ممبول 42911 3332 جٌد 2302 ممبول 222293 2322 ممبول 2124 ممبول 2304 اإلدارة الرٌاضٌة محمود احمد عبدالرازق احمد مسعود 2111

 راسب راسب راسب راسب راسب ممبول 221193 2322 ممبول 2234 ممبول 2232 اإلدارة الرٌاضٌة مصطفً وحٌد مصطفً نصار 2112

 ممبول 3191 3123 ممبول 2122 ممبول 220093 2322 ممبول 2132 ممبول 2302 اإلدارة الرٌاضٌة مٌنا ناجى مٌخائٌل 2113
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 جٌد 11921 4202 جٌد جدا 2142 جٌد جدا 131 332 جٌد 2141 جٌد 2121 التدرٌب الرٌاضى أحمد ابراهٌم منصور ابراهٌم 2122

 جٌد جدا 13901 4021 جٌد جدا 2242 جٌد جدا 124 332 جٌد 212393 جٌد 2221 التدرٌب الرٌاضى ابراهٌم احمد عبد الشافى ابراهٌم  2122

 جٌد 21943 0224 جٌد جدا 2202 جٌد 0032 2322 جٌد 2414 جٌد 2124 التدرٌب الرٌاضى ابراهٌم احمد فؤاد محمود حسن 2120

 ممبول 41923 3022 جٌد 2312 جٌد 40293 332 ممبول 2224 ممبول 2310 التدرٌب الرٌاضى ابراهٌم حسٌن ابراهٌم اسماعٌل  2121

 جٌد 43920 3121 جٌد 2411 جٌد 420 332 جٌد 240493 جٌد 2102 التدرٌب الرٌاضى ابراهٌم رجب السٌد رفاعى 2122

 جٌد 12913 3232 جٌد جدا 2143 جٌد 412 332 جٌد 2431 جٌد 2132 التدرٌب الرٌاضى ابراهٌم طارق ابراهٌم دمحم 2123

 جٌد 41923 3332 جٌد 2441 جٌد 42093 332 جٌد 2320 ممبول 2412 التدرٌب الرٌاضى ابراهٌم عبد الحك ابراهٌم دمحم 2124

 جٌد 04191 2333 جٌد 2224 جٌد 43293 332 ممبول 2322 جٌد 213293 التدرٌب الرٌاضى ابراهٌم على ابراهٌم عبد الوهاب 2121

 جٌد 22943 3220 جٌد 1424 جٌد 423 332 ممبول 2212 ممبول 2421 التدرٌب الرٌاضى ابراهٌم مجدى حلمى أحمد 2122

 جٌد 12922 3220 جٌد 2432 جٌد جدا 12093 332 جٌد 2433 جٌد 2124 التدرٌب الرٌاضى ابراهٌم مجدى عمر عبد العزٌز  2123

 جٌد 11910 4223 جٌد جدا 2122 جٌد جدا 132 332 جٌد 2433 جٌد 2201 التدرٌب الرٌاضى ابراهٌم دمحم ابراهٌم عٌد  2132

 332 ممبول 2120 ممبول 2232 التدرٌب الرٌاضى احمد ابراهٌم عبد السالم سٌد 2132
 +جمباز32293
 غ

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى جٌد 2413 

 جٌد 41931 3310 جٌد 2431 جٌد 423 332 ممبول 233193 ممبول 2442 التدرٌب الرٌاضى احمد ابراهٌم عبد المعز عزت 2130

 جٌد 34924 1344 جٌد 2432 جٌد 42193 332 جٌد 2333 جٌد 2144 التدرٌب الرٌاضى احمد اشرف سالم احمد عطوه  2131

 جٌد 43931 3111 جٌد 2442 جٌد 12493 332 جٌد 2332 جٌد 2142 التدرٌب الرٌاضى احمد السٌد شعبان عفٌفى  2132

 جٌد 43923 3111 جٌد جدا 2132 جٌد جدا 102 332 جٌد 2322 ممبول 2412 التدرٌب الرٌاضى احمد انور بٌومى حسن  2133

 الغى الغى الغى الغى الغى الغى الغى الغى الغى الغى الغى الغى الغى الغً 2134

 جٌد 11291 2332 جٌد جدا 2113 جٌد جدا 113 332 جٌد 2402 جٌد 1212 التدرٌب الرٌاضى احمد حمدى رشوان ابو العال  2131

 ممبول 41913 3012 جٌد 2422 جٌد 41293 332 ممبول 220393 ممبول 2312 التدرٌب الرٌاضى احمد حمدى عبد الرحمن دمحم  2132

 ممبول 41912 3033 جٌد 2402 جٌد 423 332 ممبول 222393 ممبول 2322 التدرٌب الرٌاضى احمد صابر حنفى حنفى  2133

 41920 0242 جٌد جدا 1222 ممتاز 222 332 جٌد جدا 2332 جٌد جدا 0211 التدرٌب الرٌاضى احمد صالح الدٌن احمد الطوخى 2222
 جٌد جدا

 مرتبة شرف 

 جٌد 24924 2334 جٌد 3124 جٌد 433 332 جٌد 2322 ممبول 2421 التدرٌب الرٌاضى احمد صالح سالم بدر 2222
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 ممبول 12940 1432 جٌد 2323 ممبول 421 332 ممبول 2322 ممبول 230491 التدرٌب الرٌاضى احمد ضٌاء الدٌن عبد اللطٌف عواد  2220

 جٌد 21921 4332 جٌد 3224 جٌد 41493 332 جٌد 2123 جٌد 2134 التدرٌب الرٌاضى احمد طالٌع السٌد وهبه 2221

 جٌد جدا 13920 4000 جٌد جدا 2202 جٌد جدا 144 332 جٌد جدا 2201 جٌد 2223 التدرٌب الرٌاضى احمد زكرٌا خٌرى دمحم 2222

 جٌد 12931 3320 جٌد جدا 2113 جٌد جدا 103 332 جٌد 210393 ممبول 2442 التدرٌب الرٌاضى احمد عادل دمحم عبد المجٌد 2223

 جٌد 44941 3223 جٌد 2333 جٌد 42393 332 ممبول 3242 جٌد 2123 التدرٌب الرٌاضى احمد عبد الرازق دمحم دمحم سلٌمان  2224

 جٌد 42900 3403 جٌد 2431 جٌد 12293 332 جٌد 2323 ممبول 2413 التدرٌب الرٌاضى احمد عبد هللا ابراهٌم منصور  2221

 ممبول 42923 3102 جٌد 2434 جٌد 422 332 ممبول 224093 ممبول 2322 التدرٌب الرٌاضى احمد عبد ربه فوزى محمود على  2222

 ممبول 42924 2322 جٌد 2320 ممبول 424 332 ممبول 2143 ممبول 2213 التدرٌب الرٌاضى احمد عصام سٌد احمد عبده الرملى  2223

 ممبول 40922 3232 جٌد 2332 جٌد 40193 332 ممبول 212093 ممبول 2332 التدرٌب الرٌاضى احمد عصام دمحم ابراهٌم عمارة 2222

 جٌد 43 409331 جٌد 3223 ممبول 42293 332 ممبول 2212 ممبول 2412 التدرٌب الرٌاضى احمد عالء الدٌن عبد الرحمن على 2222

 جٌد 43901 2331 جٌد 4232 ممبول 31293 332 ممبول 221293 جٌد 2121 التدرٌب الرٌاضى احمد على احمد على الناٌب  2220

 جٌد 43913 3203 جٌد 2324 جٌد 412 332 ممبول 233293 ممبول 2423 التدرٌب الرٌاضى احمد عٌسى عبد الحكٌم عبد الحمٌد 2221

 راسب راسب راسب راسب راسب ممتاز 2221 2322 ممبول 2041 ممبول 220493 التدرٌب الرٌاضى احمد فتحى دمحم ابو العطا 2222

 ممبول 40923 3202 جٌد 2422 ممبول 42493 332 ممبول 221293 ممبول 224093 التدرٌب الرٌاضى احمد ماهر رٌاض بدر البرماوى 2223

 ممبول 42912 3122 جٌد 2121 ممبول 42293 332 ممبول 2221 ممبول 231393 التدرٌب الرٌاضى احمد مجدى دمحم حامد 2224

 جٌد 42903 1234 جٌد جدا 3021 جٌد 432 332 ممبول 232293 ممبول 2411 الرٌاضىالتدرٌب  احمد دمحم شكرى صالح  2221

 جٌد 42922 3422 جٌد جدا 2234 جٌد 412 332 ممبول 2222 ممبول 2334 التدرٌب الرٌاضى احمد دمحم عادل دمحمى اسماعٌل  2222

 ممبول 42934 3222 جٌد 2401 جٌد 40291 332 ممبول 2143 ممبول 2320 التدرٌب الرٌاضى احمد دمحم عبد الرشٌد اسماعٌل 2223

 جٌد 12932 3313 جٌد جدا 2141 جٌد 43293 332 جٌد 2412 جٌد 2232 التدرٌب الرٌاضى احمد دمحم فهمى احمد السٌد 2202

 جٌد 44921 3232 جٌد 2421 جٌد 42393 332 ممبول 223193 ممبول 2443 التدرٌب الرٌاضى احمد دمحم دمحم سعٌد  2202

 جٌد 10931 3321 جٌد جدا 2231 جٌد 122 332 جٌد 2402 جٌد 2132 التدرٌب الرٌاضى احمد محٌى فتحى امام  2200

 جٌد 10921 3314 جٌد جدا 2111 جٌد 43293 332 جٌد 2122 جٌد 2212 التدرٌب الرٌاضى احمد مرزوق موسى دمحم غنٌم  2201
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 جٌد جدا 13932 4331 جٌد جدا 2303 ممتاز 21293 332 جٌد جدا 2220 جٌد 2321 التدرٌب الرٌاضى احمد مٌسره احمد ابراهٌم 2202

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى جٌد 41293 332 ممبول 231293 جٌد 243093 التدرٌب الرٌاضى احمد مسعد محمود ٌوسف 2203

 جٌد 31910 4333 جٌد جدا 2221 جٌد جدا 123 332 جٌد 210293 جٌد 2123 التدرٌب الرٌاضى احمد ناجح مرجان دمحم  2204

 جٌد 43922 3133 جٌد 2121 جٌد 440 332 جٌد 2422 جٌد 2122 التدرٌب الرٌاضى احمد نبٌل صابر عبده 2201

 جٌد 12942 3202 جٌد جدا 2132 جٌد 42293 332 جٌد 2412 جٌد 2132 التدرٌب الرٌاضى ادهم عبد السالم دمحم العربى  2202

 جٌد 43922 3212 جٌد جدا 2110 جٌد 40393 332 ممبول 232293 ممبول 231293 التدرٌب الرٌاضى اسامه سٌف فاروق امام  2203

 جٌد 12911 3221 جٌد 2432 جٌد 433 332 جٌد 240093 جٌد 2201 التدرٌب الرٌاضى اسالم دمحم مصطفى دمحم 2212

 جٌد 22934 1203 جٌد 4222 جٌد 432 332 جٌد 240293 ممبول 2442 التدرٌب الرٌاضى اشرف طه دمحم داود  2212

 جٌد 43913 3132 جٌد جدا 2142 جٌد 12193 332 جٌد 2422 ممبول 2412 التدرٌب الرٌاضى الحارث منصور عبد الشافى 2210

 جٌد 43922 3133 جٌد جدا 2143 جٌد جدا 12393 332 ممبول 231393 جٌد 2113 التدرٌب الرٌاضى حازم جمال السٌد توفٌك  2211

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 2233 2322 ممبول 2224 ممبول 2220 التدرٌب الرٌاضى حازم حمدي عبد الروؤف ابو النور 2212

 ممبول 24091 4321 جٌد 2402 جٌد 29401 332 ممبول 212193 ممبول 232293 التدرٌب الرٌاضى حامد عبد الوهاب حامد عبد السالم 2213

 %03جٌد  43 409331 جٌد 2122 ممبول 42493 332 ممبول 2220 ممبول 2312 التدرٌب الرٌاضى حسن دمحم السٌد كٌالنى  2214

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 34293 332 ممبول 2122 ممبول 232293 التدرٌب الرٌاضى حمدى احمد احمد شاهٌن 2211

 جٌد 41911 3333 جٌد 2121 جٌد 441 332 ممبول 2333 ممبول 2412 التدرٌب الرٌاضى زٌاد ولٌد الدسولى عبد الحى  2212

 ممبول 42912 3330 ممبول 2222 ممبول 2220 2322 ممبول 2122 ممبول 2332 التدرٌب الرٌاضى سامى محمود سامى محمود دمحم 2213

 ممبول 40921 3124 جٌد 2432 ممبول 2223 2322 ممبول 2132 ممبول 2341 الرٌاضىالتدرٌب  سٌف حماده حسن على  2222

 سعٌد شكرى السعٌد رمضان رخا  2222
 التدرٌب الرٌاضى

 22923 4412 جٌد جدا 2231 ممتاز 20093 332 جٌد جدا 2244 جٌد جدا 0230
جٌد جدا مرتبة 

 شرف

 راسب راسب راسب راسب راسب ممبول 31393 332 ممبول 2210 جٌد 2112 الرٌاضىالتدرٌب  سٌف الدٌن احمد حسٌن عبد الوهاب  2220

 جٌد جدا 13920 4232 جٌد جدا 2132 جٌد جدا 124 332 جٌد 211293 جٌد 2221 التدرٌب الرٌاضى شهاب اشرف حمدى دمحمى 2221

 راسب راسب راسب راسب راسب جٌد 42393 332 جٌد 2133 جٌد 221293 التدرٌب الرٌاضى شهاب دمحم عبد العزٌز دمحم  2222

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممتاز 201 332 جٌد جدا 2313 جٌد جدا 0221 التدرٌب الرٌاضى صالح عادل محمود صالح  2223
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رلم 
 الجلوس

 االسم

 الفرلة الرابعة الفرلة الثالثة الفرلة الثانٌة الفرلة االولى الشعبة
المجموع 
 التراكمً

النسبة 
 المئوٌة

التمدٌر 
 التمدٌر المجموع التمدٌر المجموع  التراكمً

 مجموع
 الفرلة

 التمدٌر المجموع التمدٌر المجموع

 ممبول 24292 1302 جٌد 2423 جٌد 41293 332 ممبول 2130 ممبول 2423 التدرٌب الرٌاضى صالح عصام عبد الكرٌم محمود  2224

 ممبول 24093 4323 جٌد 2232 جٌد 411 332 ممبول 222393 ممبول 2311 التدرٌب الرٌاضى دمحم فرج عبد الفتاحطارق  2221

 ممبول 30913 4130 ممبول 2232 ممبول 224293 2322 ممبول 931412 ممبول 212193 التدرٌب الرٌاضى عبد الرحمن احمد ناصر دمحم 2222

 ممبول 21924 4023 جٌد 2444 ممبول 2232 2322 ممبول 2111 ممبول 3322 التدرٌب الرٌاضى عبد الرحمن دمحم دمحم حسنى  2223

 ممبول 31940 3332 جٌد 3322 جٌد 403 332 ممبول 2232 ممبول 2322 التدرٌب الرٌاضى عبد الرحمن سامى الحسٌنى احمد 2232

 جٌد 43902 3123 جٌد جدا 2112 جٌد 122 332 جٌد 2341 جٌد 2122 التدرٌب الرٌاضى عبد الرحمن عادل عبد الرحمن احمد 2232

 جٌد 129444 3320 جٌد جدا 0221 جٌد جدا 111 332 جٌد 242293 جٌد 2144 التدرٌب الرٌاضى عبد الرحمن دمحم بكرى بٌومى 2230

 ممبول 42913 3233 جٌد 2444 جٌد 412 332 ممبول 214293 ممبول 2212 التدرٌب الرٌاضى عبد الرحمن دمحم حسنٌن دمحم 2231

 ممبول 20940 0332 جٌد 4323 جٌد 41293 332 ممبول 2202 ممبول 223491 التدرٌب الرٌاضى عبد الرحمن دمحم عبد المؤمن  2232

 جٌد 20941 2133 جٌد 0224 جٌد 42393 332 جٌد 2420 ممبول 240292 التدرٌب الرٌاضى عبد الرحمن دمحم دمحم عبد الغنى 2233

 عبد الرحمن دمحم دمحم مٌمون  2234
 التدرٌب الرٌاضى

 23920 1130 ممتاز 0222 ممتاز 232 332 ممتاز 0243 جٌد جدا 0023
ممتاز مرتبة 

 شرف

 ممبول 22940 2322 جٌد 2423 ممبول 33293 332 ممبول 222393 ممبول 2321 التدرٌب الرٌاضى عبد الرحمن دمحم محمود عبد السالم  2231

 جٌد 44930 3222 جٌد 2431 ممبول 420 332 ممبول 223193 ممبول 2423 التدرٌب الرٌاضى الغنى عبد العزٌز عبد الغنى دمحمعبد  2232

 جٌد 41942 3322 جٌد جدا 2144 ممبول 334 332 ممبول 2302 جٌد 2432 التدرٌب الرٌاضى عبد المجٌد عبد  الرازق دمحم  2233

 جٌد جدا 13931 4010 جٌد جدا 2212 جٌد جدا 14293 332 جٌد 2121 جٌد 2224 التدرٌب الرٌاضى عبد هللا ابراهٌم عبد هللا ابرهٌم  2242

 جٌد 34192 2333 جٌد 0212 جٌد 40393 332 جٌد 2342 جٌد 2123 التدرٌب الرٌاضى عبد هللا احمد دمحم رشدى  2242

 جٌد جدا 11911 4121 جٌد جدا 2231 جٌد جدا 223 332 جٌد جدا 2222 جٌد 2212 التدرٌب الرٌاضى عبد هللا دمحم العزب عباده 2240

 ممبول 41923 3222 جٌد 2422 ممبول 2020 2322 ممبول 2233 ممبول 2201 التدرٌب الرٌاضى عبد هللا احمد عبد هللا عبد الحلٌم 2241

 جٌد 10912 3310 جٌد جدا 2320 جٌد 43293 332 جٌد 2422 جٌد 2112 الرٌاضىالتدرٌب  عبد هللا دمحم مسعود عبد الباسط 2242

 جٌد جدا 14931 4121 جٌد جدا 2223 جٌد جدا 11293 332 جٌد جدا 220193 جٌد 2234 التدرٌب الرٌاضى عبد هللا دمحم نصر دمرداش  2243

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 334 332 ممبول 2032 ممبول 2133 التدرٌب الرٌاضى عبد المجٌد دمحم عبد المجٌد على  2244

 جٌد 44912 3214 جٌد 2432 جٌد 404 332 ممبول 2302 ممبول 2413 التدرٌب الرٌاضى عبد المنعم هشام عبد المنعم السٌد  2241

 

  



 
 كلية التربية الرياضية
 كنترول الفرقة الرابعة

 0202/0202نتٌجة التراكمى للفرلة الرابعة للعام الجامعى 

 

 عميد الكلية               تاريخ اعتماد مجلس الكلية  /  /  ................... راجع الرصد .....................  رئيس الكنترول       وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                  كتب األسماء ......................رصد النتيجة 

 ...........اإلمالء.................       .....................              ...................                   ..................... راجع األسماء ..................  أملى النتيجة ....................  راجع

 

 

رلم 
 الجلوس

 االسم

 الفرلة الرابعة الفرلة الثالثة الفرلة الثانٌة الفرلة االولى الشعبة
المجموع 
 التراكمً

النسبة 
 المئوٌة

التمدٌر 
 التمدٌر المجموع التمدٌر المجموع  التراكمً

 مجموع
 الفرلة

 التمدٌر المجموع التمدٌر المجموع

 جٌد 02934 3123 جٌد جدا 3321 جٌد 44393 332 جٌد 2400 ممبول 2400 التدرٌب الرٌاضى عماد الدٌن مسعد مجاهد دمحم  2242

 عمار دمحم على عزب  2243
 التدرٌب الرٌاضى

 13931 4332 جٌد جدا 2322 ممتاز 20293 332 جٌد جدا 223393 جٌد جدا 2344
 جٌد جدا

 مرتبة شرف

 عمر احمد عبد الفتاح عبد الفتاح  2212
 التدرٌب الرٌاضى

 20910 4130 ممتاز 2313 ممتاز 23293 332 جٌد جدا 2323 جٌد جدا 0221
 جٌد جدا

 مرتبة شرف

 جٌد جدا 22922 4423 ممتاز 0212 ممتاز 231 332 جٌد جدا 2232 جٌد 2242 التدرٌب الرٌاضى عمر اشرف عبد الخالك دمحم دمحم  2212

 ممبول 40922 3222 جٌد 2432 ممبول 420 332 ممبول 222293 ممبول 2211 التدرٌب الرٌاضى عمر خالد طه نور الدٌن 2210

 ممبول 42910 3223 جٌد 2343 ممبول 32293 332 ممبول 222493 ممبول 222191 التدرٌب الرٌاضى محمود احمد جمعةعمر سعٌد  2211

 جٌد 32912 3313 جٌد 2422 جٌد 12393 332 جٌد 210393 جٌد 2221 التدرٌب الرٌاضى عمر عبد الحمٌد محمود عبد الحمٌد  2212

 ممبول 42922 3223 جٌد 4312 ممبول 2223 2322 ممبول 2323 ممبول 2222 التدرٌب الرٌاضى عمر عصام الدٌن عبد الحمٌد محمود 2213

 جٌد 43923 3211 جٌد 2223 جٌد 413 332 جٌد 2314 جٌد 210193 التدرٌب الرٌاضى عمر دمحم على دمحم على بربش  2214

 جٌد 44932 3323 جٌد 2102 جٌد 411 332 ممبول 2322 ممبول 2322 التدرٌب الرٌاضى عمرو حسانٌن السٌد الصباغ 2211

 جٌد 24492 2332 جٌد 2411 جٌد 421921 332 ممبول 2324 ممبول 2411 التدرٌب الرٌاضى فارس شولى ابو الفتوح سالم 2212

 جٌد 42920 3412 جٌد 2420 جٌد 412 332 ممبول 2332 جٌد 222293 التدرٌب الرٌاضى فرحات السٌد فرحات حسن هٌكل  2213

 %03جٌد 43 140933 ممبول 2244 ممتاز 2202 332 ممبول 2122 ممبول 2202 التدرٌب الرٌاضى فهد دمحم دمحم كساب عبد الاله       2222

 جٌد 41920 3312 جٌد 2322 جٌد 42193 332 جٌد 2311 جٌد 2103 التدرٌب الرٌاضى كرٌم حشمت حجازى دوبر  2222

 جٌد 12922 3122 جٌد جدا 2210 جٌد 43293 332 جٌد 2332 ممبول 244193 التدرٌب الرٌاضى كرٌم طارق السٌد عباس الكومى 2220

 ممبول 41934 3011 جٌد 2314 جٌد 414 332 ممبول 2234 ممبول 234293 التدرٌب الرٌاضى كرٌم عادل سعٌد محمود المشد 2221

 جٌد 12912 4211 جٌد جدا 2112 جٌد جدا 131 332 جٌد 212293 جٌد 2321 التدرٌب الرٌاضى دمحم احمد عبد العظٌم محرم مصطفى 2222

 جٌد جدا 20920 4113 ممتاز 0223 ممتاز 21093 332 جٌد جدا 2334 جٌد 2322 التدرٌب الرٌاضى دمحم احمد  دمحم ابو الخٌر  2223

 ممبول 42912 3123 جٌد 2402 ممبول 421 332 ممبول 2232 ممبول 2343 التدرٌب الرٌاضى دمحم اسماعٌل حسن عبد الفتاح  2224

 جٌد 43922 3112 جٌد 2421 جٌد 422 332 ممبول 2201 ممبول 2401 التدرٌب الرٌاضى دمحم اسالم حامد محمود هاشم 2221

 جٌد جدا 13932 4041 جٌد جدا 2202 جٌد جدا 13393 332 جٌد 2121 جٌد 2230 التدرٌب الرٌاضى دمحم السٌد سعٌد عبد اللطٌف 2222

 جٌد 44942 3233 جٌد 2410 جٌد 41192 332 ممبول 221093 جٌد 2121 التدرٌب الرٌاضى دمحم الشربٌنى بدر الشربٌنى 2223
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رلم 
 الجلوس

 االسم

 الفرلة الرابعة الفرلة الثالثة الفرلة الثانٌة الفرلة االولى الشعبة
المجموع 
 التراكمً

النسبة 
 المئوٌة

التمدٌر 
 التمدٌر المجموع التمدٌر المجموع  التراكمً

 مجموع
 الفرلة

 التمدٌر المجموع التمدٌر المجموع

 ممبول 20914 2333 جٌد 2310 ممبول 42392 332 ممبول 221393 ممبول 231493 التدرٌب الرٌاضى دمحم الصادق احمد عفٌفى 2232

 جٌد 43921 3111 جٌد 2441 جٌد 44293 332 ممبول 212293 ممبول 2434 التدرٌب الرٌاضى دمحم انس دمحم بدوى  2232

 دمحم اٌمن محمود عبد هللا دراز 2230
 التدرٌب الرٌاضى

 23911 1211 ممتاز 0204 ممتاز 23393 332 ممتاز 023293 جٌد جدا 0214
  ممتاز

 مرتبة شرف

 دمحم جالل عبد العزٌز احمد  2231
 التدرٌب الرٌاضى

 21930 4232 ممتاز 0220 ممتاز 212 332 جٌد جدا 233193 جٌد جدا 0242
 جٌد جدا

 مرتبة شرف

 جٌد%03  43 409331 جٌد 2432 جٌد 43493 332 ممبول 220093 ممبول 2403 التدرٌب الرٌاضى دمحم حجازى عبد الرازق ابراهٌم  2232

 جٌد 12932 3234 جداجٌد  2111 جٌد 120 332 جٌد 2424 جٌد 222292 التدرٌب الرٌاضى دمحم حلمى عبد الهادى محمود  2233

 جٌد 12913 3232 جٌد 2121 جٌد 430 332 جٌد 212293 جٌد 2132 التدرٌب الرٌاضى دمحم خالد صبرى عبد الفتاح  2234

 جٌد 00941 3243 جٌد جدا 2132 جٌد 422 332 ممبول 2213 ممبول 233191 التدرٌب الرٌاضى دمحم خٌرى احمد عبد العزٌز  2231

 جٌد 12903 1343 جٌد 1122 جٌد جدا 121 332 جٌد 2424 جٌد 212293 التدرٌب الرٌاضى دمحم رافت احمد دمحم دروٌش  2232

 ممبول 42920 3020 جٌد 2332 ممبول 421 332 ممبول 220393 ممبول 2422 التدرٌب الرٌاضى دمحم سعد الدٌن دمحم المغازى 2233

 جٌد 41933 3424 جٌد 2122 جٌد 412 332 ممبول 2320 جٌد 2431 التدرٌب الرٌاضى دمحم سعٌد عبد الحفٌظ عٌد حماد 2322

 دمحم سعٌد مدبولى سلٌمان  2322
 التدرٌب الرٌاضى

 22942 4110 ممتاز 0221 ممتاز 21193 332 جٌد جدا 221293 جٌد جدا 0202
 جٌد جدا

 مرتبة شرف

 جٌد 11924 4232 جٌد جدا 2242 جٌد جدا 10393 332 جٌد 2122 جٌد 2101 التدرٌب الرٌاضى دمحم سلٌمان على عبد الرازق 2320

 جٌد 12924 3122 جٌد جدا 2131 جٌد 42293 332 جٌد 234493 جٌد 2122 التدرٌب الرٌاضى دمحم سمٌر محمود الغزولى  2321

 ممبول 42901 3233 جٌد 2322 ممبول 340 332 ممبول 2133 ممبول 2332 التدرٌب الرٌاضى دمحم صابر سلٌم عبد الفضٌل  2322

 جٌد 31292 3312 جٌد جدا 2122 جٌد 411 332 جٌد 242193 جٌد 2243 التدرٌب الرٌاضى دمحم صابر دمحم نصار  2323

 جٌد 12922 4202 جٌد جدا 2230 جٌد جدا 114 332 جٌد 2423 جٌد 222493 التدرٌب الرٌاضى دمحم طارق حسن حسٌن عالم 2324

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 2212913 2322 ممبول 2302 جٌد 2430 التدرٌب الرٌاضى ابراهٌم سلٌماندمحم طارق  2321

 جٌد جدا 13941 4021 جٌد جدا 2133 جٌد جدا 22393 332 جٌد 2113 جٌد 2241 الرٌاضى التدرٌب دمحم عاطف حسن مرسى دمحم  2322

 ممبول 42924 1234 جٌد 2242 ممبول 33493 332 ممبول 2141 ممتاز 2132 التدرٌب الرٌاضى ابراهٌمدمحم عصام دمحم  2323

 ممبول 42922 2343 جٌد 2312 ممبول 42293 332 ممبول 212193 ممبول 2224 التدرٌب الرٌاضى دمحم عصام دمحم عواد الجمل 2322

 ممبول 42943 1231 جٌد 2432 جٌد 42293 332 ممبول 2221 ممبول 2404 التدرٌب الرٌاضى دمحم عفٌفى على عفٌفى حموده 2322
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رلم 
 الجلوس

 االسم

 الفرلة الرابعة الفرلة الثالثة الفرلة الثانٌة الفرلة االولى الشعبة
المجموع 
 التراكمً

النسبة 
 المئوٌة

التمدٌر 
 التمدٌر المجموع التمدٌر المجموع  التراكمً

 مجموع
 الفرلة

 التمدٌر المجموع التمدٌر المجموع

 ممبول 22931 2143 ممبول 2222 ممبول 323 332 ممبول 214293 ممبول 2392221 التدرٌب الرٌاضى دمحم عالء الدٌن عبد الرحمن 2320

 جٌد 44920 3221 جٌد جدا 2132 جٌد 422 332 ممبول 2212 ممبول 2312 التدرٌب الرٌاضى دمحم على عبده عاشور  2321

 جٌد 10913 4224 جٌد جدا 2222 جٌد جدا 12293 332 جٌد 2100 جٌد 2113 التدرٌب الرٌاضى دمحم دمحم محمود ابراهٌم  2322

 جٌد 42931 3432 جٌد جدا 2113 جٌد 42393 332 ممبول 231293 جٌد 2131 التدرٌب الرٌاضى دمحم محمود حنفى حسن غانم  2323

 جٌد 43913 3132 جٌد جدا 2212 جٌد جدا 14293 332 جٌد 2312 ممبول 2330 التدرٌب الرٌاضى دمحم محمود عبد الفتاح عبد المعطى  2324

 جٌد 43921 3132 جٌد 2443 ممبول 312 332 ممبول 2231 ممبول 2440 التدرٌب الرٌاضى دمحم محمود دمحم حلمى محمود  2321

 %03 جٌد 43 140933 جٌد 4243 جٌد 43293 332 ممبول 2322 ممبول 2302 التدرٌب الرٌاضى دمحم مصطفى السٌد دمحم  2322

 جٌد 43943 4222 جٌد جدا 2131 ممبول 222093 2322 جٌد 2440 جٌد 2222 التدرٌب الرٌاضى دمحم مصطفى سعٌد دمحم 2323

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى ثانىدور  دور ثانى ممبول 332 332 ممبول 2132 ممبول 222493 التدرٌب الرٌاضى محمود ابراهٌم احمد ابراهٌم 2302

 جٌد 41922 3333 جٌد 2100 جٌد 414 332 ممبول 233493 ممبول 2422 التدرٌب الرٌاضى محمود احمد السٌد محمود  2302

 جٌد 41930 3422 جٌد 2121 جٌد 42293 332 ممبول 2331 ممبول 2432 التدرٌب الرٌاضى محمود السٌد على ابراهٌم  2300

 جٌد 41922 3341 جٌد 2432 جٌد 443 332 ممبول 2332 جٌد 2432 التدرٌب الرٌاضى جمال الدٌن محمود دمحم الور محمود 2301

 ممبول 42901 0333 جٌد 2412 جٌد 402 332 ممبول 232293 ممبول 292224 التدرٌب الرٌاضى محمود رافت محمود الشٌمى 2302

 جٌد 11942 4213 جٌد جدا 2221 جٌد جدا 11493 332 جٌد 241293 جٌد 2221 الرٌاضىالتدرٌب  محمود عزب دمحم عبد الشافى 2303

 جٌد 12913 4211 جٌد جدا 2132 جٌد جدا 142 332 جٌد جدا 2212 جٌد 2132 التدرٌب الرٌاضى محمود عمرو محمود عواد  2304

 ممبول 40922 3232 جٌد 2421 ممبول 34193 332 ممبول 2132 ممبول 232393 التدرٌب الرٌاضى محمود دمحم دمحم عبد المطلب  2301

 جٌد 43942 3221 جٌد 2314 جٌد 43293 332 ممبول 231193 ممبول 2423 التدرٌب الرٌاضى محمود مسعد عبد المحسن دمحم  2302

 جٌد 41924 3344 جٌد 2322 جٌد 432 332 جٌد 240293 جٌد 2143 التدرٌب الرٌاضى محمود ممدوح مختار دمحم 2303

 ممبول 42923 3022 جٌد 2421 جٌد 411 332 ممبول 222293 ممبول 232293 التدرٌب الرٌاضى مصطفى احمد عبد السالم حسٌن 2312

 جٌد 22944 3322 جٌد 4423 جٌد 422 332 جٌد 242193 ممبول 2433 التدرٌب الرٌاضى مصطفى انور عبد النبى دمحم 2312

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 32293 332 ممبول 2212 ممبول 232293 التدرٌب الرٌاضى مصطفى رضا عبد المحسن دمحم 2310

 جٌد 10932 4223 جٌد جدا 2244 جٌد جدا 122 332 جٌد 2423 جٌد 213093 التدرٌب الرٌاضى مصطفى عادل ٌوسف احمد الشٌمى 2311

 

  



 
 كلية التربية الرياضية
 كنترول الفرقة الرابعة

 0202/0202نتٌجة التراكمى للفرلة الرابعة للعام الجامعى 

 

 عميد الكلية               تاريخ اعتماد مجلس الكلية  /  /  ................... راجع الرصد .....................  رئيس الكنترول       وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                  كتب األسماء ......................رصد النتيجة 

 ...........اإلمالء.................       .....................              ...................                   ..................... راجع األسماء ..................  أملى النتيجة ....................  راجع

 

 

رلم 
 الجلوس

 االسم

 الفرلة الرابعة الفرلة الثالثة الفرلة الثانٌة الفرلة االولى الشعبة
المجموع 
 التراكمً

النسبة 
 المئوٌة

التمدٌر 
 التمدٌر المجموع التمدٌر المجموع  التراكمً

 مجموع
 الفرلة

 التمدٌر المجموع التمدٌر المجموع

 ممبول 42922 3121 جٌد جدا 2131 ممبول 422 332 ممبول 2213 ممبول 2324 التدرٌب الرٌاضى مصطفى عثمان كمال على حسن 2312

 جٌد جدا 13932 4041 جٌد جدا 2221 جٌد جدا 11293 332 جٌد جدا 2222 جٌد 2222 التدرٌب الرٌاضى مصطفى دمحم عبد السمٌع  2313

 جٌد 42913 3413 جٌد 2424 جٌد جدا 102924 332 ممبول 2322 جٌد 243092 التدرٌب الرٌاضى مصطفى دمحم مصطفى رفاعى  2314

 جٌد 12923 3122 جٌد 2124 جٌد 121 332 جٌد 2413 جٌد 243393 التدرٌب الرٌاضى مصطفى ممدوح مهدى على دمحم 2311

 جٌد 41292 4222 جٌد جدا 2222 جٌد جدا 10293 332 جٌد 243493 جٌد 2211 التدرٌب الرٌاضى مصطفى وحٌد مصطفى كامل  2312

 جٌد 41910 3321 جٌد 2432 جٌد 42393 332 جٌد 233193 جٌد 2102 التدرٌب الرٌاضى الدٌنمعاذ ناصر عبد العظٌم نور  2313

 جٌد 31192 4234 جٌد جدا 2230 جٌد جدا 14193 332 جٌد 213293 جٌد 210393 التدرٌب الرٌاضى معتز ممدوح كمال عبد المطلب 2322

 ممبول 42902 3232 جٌد 2324 ممبول 421 332 ممبول 2142 ممبول 2231 التدرٌب الرٌاضى نادر مدحت مختار عبد هللا 2322

 جٌد 43931 4244 جٌد جدا 2111 ممبول 2212 2322 جٌد 2322 ممبول 2341 التدرٌب الرٌاضى نعمان دمحم عبدالمحسن زهران 2320

 ممبول 42933 3103 جٌد 2423 جٌد 412 332 ممبول 2312 ممبول 2332 التدرٌب الرٌاضى ٌوسف احمد السٌد على على 2321

 ممبول 42912 3122 جٌد 2331 جٌد 40293 332 ممبول 231093 ممبول 2342 التدرٌب الرٌاضى ٌوسف احمد دمحم عبد المنعم 2322

 جٌد 2912 2421 جٌد جدا 2223 جٌد جدا 122 332 جٌد 212193 جٌد 2130 التدرٌب الرٌاضى ٌوسف مجدى ٌوسف ابراهٌم 2323

 جٌد 11942 4210 جٌد جدا 2133 جٌد جدا 104 332 جٌد جدا 2222 جٌد 2121 التدرٌب الرٌاضى ٌونس دمحم ٌونسٌونس جمال  2324

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 2222 2322 ممبول 2210 جٌد 2122 التدرٌب الرٌاضى شادى دمحم دمحم عبد الرحٌم  2321

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 2232 2322 ممبول 2222 جٌد 2222 التدرٌب الرٌاضى دمحم اسماعٌل دمحم عسكر 2332
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رلم 
 الجلوس

 االسم

 الفرلة الرابعة الفرلة الثالثة الفرلة الثانٌة الفرلة االولى الشعبة
المجموع 
 التراكمً

النسبة 
 المئوٌة

التمدٌر 
 التمدٌر المجموع التمدٌر المجموع  التراكمً

 مجموع
 الفرلة

 التمدٌر المجموع التمدٌر المجموع

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 3223 2322 ممبول 203293  2130 الرٌاضة المدرسٌة العزٌزابراهٌم احمد عبد الحكٌم عبد  2222

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 2234 2322 ممبول 2042 ممتاز 222293 الرٌاضة المدرسٌة ابراهٌم بدوي ابراهٌم بدوي دمحم  2220

 ممبول 41901 3002 جٌد 2432 جٌد 41293 332 ممبول 214193 ممبول 2342 الرٌاضة المدرسٌة ابراهٌم سامى على ٌوسف  2221

 ممبول 02933 3321 جٌد 4123 ممبول 223493 2322 ممبول 2112 ممبول 2322 الرٌاضة المدرسٌة احمد اٌهاب دمحم صالح 2222

 جٌد 43933 3222 جٌد 2411 جٌد 431 332 ممبول 223093 ممبول 232392 المدرسٌةالرٌاضة  احمد حماده دمحم على  2223

 جٌد 43924 3212 جٌد 2333 جٌد 43293 332 ممبول 2322 جٌد 2102 الرٌاضة المدرسٌة احمد حمدى مصطفى الشحات 2224

 ممبول 13924 3233 ممبول 2221 جٌد 1020 2322 ممبول 2242 ممبول 2320 الرٌاضة المدرسٌة احمد جمال عبد الفتاح متولى 2221

 ممبول 42911 3332 ممبول 2222 ممبول 2242 2322 ممبول 224393 ممبول 2324 الرٌاضة المدرسٌة احمد زكرٌا نجٌب حموده 2222

 جٌد 10920 3332 جٌد جدا 2221 جٌد جدا 112 332 جٌد 2102 ممبول 243092 الرٌاضة المدرسٌة احمد سعٌد ابراهٌم عفٌفى ربعه 2223

 ممبول 40902 3101 جٌد 2312 ممبول 2212 2322 ممبول 223293 ممبول 2333 الرٌاضة المدرسٌة احمد سعد مراد السٌد 2222

 ممبول 40932 3232 جٌد 2331 جٌد 434 332 ممبول 2222 ممبول 234493 الرٌاضة المدرسٌة احمد سٌد دمحم محمود عوضٌن 2222

 ممبول 42913 2432 جٌد 2423 جٌد 334 332 ممبول 2143 ممبول 220293 الرٌاضة المدرسٌة احمد صبحى ابراهٌم عطٌه ابراهٌم  2220

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 421 332 ممبول 2221 ممبول 2322 الرٌاضة المدرسٌة احمد صلٌح فاروق دمحم  2221

 جٌد 42912 3412 جٌد جدا 2131 جٌد جدا 10193 332 جٌد 231493 ممبول 2311 الرٌاضة المدرسٌة سلٌم عبد الحمٌد الخٌاطاحمد طارق  2222

 ممبول 33924 2213 جٌد 2301 ممبول 222293 2322 ممبول 2142 ممبول 2122 الرٌاضة المدرسٌة احمد عادل حسن شعالن 2223

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 42193 332 ممبول 2221 ممبول 2222 الرٌاضة المدرسٌة احمد مجدى عبد المادر المهدى 2224

 الغى الغى الغى الغى الغى الغى الغى الغى الغى الغى الغى الغى الغى الغــــــــــــــــــــــــــــــــــى 2221

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 2213 2322 ممبول 2321 ممبول 222293 المدرسٌةالرٌاضة  احمد دمحم عبد الجلٌل دمحم 2222

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 424 332 ممبول 221293 ممبول 2421 الرٌاضة المدرسٌة احمد دمحم جمال الدٌن شحاته  2223

 ممبول 42910 3323 ممبول 2232 ممبول 2201 2322 ممبول 2142 ممبول 2342 الرٌاضة المدرسٌة احمد دمحم سٌد دمحم عبد المؤمن  2202

 ممبول 20914 3010 جٌد 2404 جٌد 40293 332 ممبول 2243 ممبول 232393 الرٌاضة المدرسٌة دمحم عبد الرؤف ابراهٌم احمد  2202

 ممبول 42922 2321 جٌد 2323 ممبول 34493 332 ممبول 212293 ممبول 2221 الرٌاضة المدرسٌة احمد محمود عبد الهادى احمد  2200
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رلم 
 الجلوس

 االسم

 الفرلة الرابعة الفرلة الثالثة الفرلة الثانٌة الفرلة االولى الشعبة
المجموع 
 التراكمً

النسبة 
 المئوٌة

التمدٌر 
 التمدٌر المجموع التمدٌر المجموع  التراكمً

 مجموع
 الفرلة

 التمدٌر المجموع التمدٌر المجموع

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 2213 2322 ممبول 2243 ممبول 2412 الرٌاضة المدرسٌة احمد مصطفى احمد عبده 2201

 ممبول 41913 3001 ممبول 2214 جٌد 410 332 ممبول 223093 ممبول 2404 الرٌاضة المدرسٌة احمد مهران ابراهٌم عواد  2202

 جٌد 43942 3124 جٌد جدا 2143 جٌد 12193 332 جٌد 2422 ممبول 2433 الرٌاضة المدرسٌة اسالم خالد السٌد محجوب  2203

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 42293 332 ممبول 2101903 ممبول 2232 الرٌاضة المدرسٌة اسالم عبد الحمٌد عبد الرحٌم  2204

 جٌد 43923 3431 جٌد 2412 جٌد 12393 332 جٌد 241193 ممبول 2422 الرٌاضة المدرسٌة اسالم عبد الهادى جوده  2201

 ممبول 41933 3021 جٌد 2322 جٌد 41293 332 ممبول 2212 ممبول 2333 الرٌاضة المدرسٌة اسالم غنٌم عبد الحلٌم غنٌم 2202

 ممبول 12941 3003 جٌد 2300 جٌد 42493 332 ممبول 224193 ممبول 4233 الرٌاضة المدرسٌة اسالم دمحم طه محمود طه  2203

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 2232 2322 ممبول 2102 ممبول 2223 الرٌاضة المدرسٌة السٌد عصام السٌد عبد العزٌز 2212

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى جٌد 42293 332 ممبول 223293 ممبول 2334 الرٌاضة المدرسٌة السٌد ماهر السٌد دمحم دمحم  2212

 ممبول 2222 الرٌاضة المدرسٌة السٌد دمحم مصطفى دمحم السٌد  2210
202293 

 +سباحة أ غ
 دور ثانى دور ثانى دور ثانى ثانىدور  دور ثانى ممبول 2221 2322 

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 2223 2322 ممبول 2202 ممبول 2433 الرٌاضة المدرسٌة امٌر فاٌز دمحم عثمان 2211

 ممبول 33923 2312 ممبول 2222 ممبول 33193 332 ممبول 211493 ممبول 222192 الرٌاضة المدرسٌة بٌتر مشرلى فهمى سلٌمان  2212

 ممبول 31922 3032 ممبول 2232 ممبول 2202 2322 ممبول 2022 ممبول 222193 الرٌاضة المدرسٌة توفٌك جمال فتحى توفٌك 2213

 جٌد 24914 3322 جٌد 2332 جٌد 422 332 جٌد 2341 جٌد 2113 الرٌاضة المدرسٌة حسام رزق جالل حسٌن  2214

 جٌد جدا 14934 4132 جٌد جدا 2213 جٌد جدا 14493 332 جٌد جدا 2221 جٌد 2312 الرٌاضة المدرسٌة حسام ٌسرى ابو المعاطى عبده  2211

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى جٌد 403 332 ممبول 212193 ممبول 2321 الرٌاضة المدرسٌة حماده احمد عبد المنعم حسنٌن  2212

 جٌد 42920 3402 جٌد 2324 جٌد 422 332 جٌد 242493 جٌد 2121 الرٌاضة المدرسٌة خالد عبد الفتاح جوده ابراهٌم  2213

 ممبول 40913 3221 جٌد 2302 جٌد 442 332 ممبول 2223 ممبول 2321 الرٌاضة المدرسٌة سعٌد عبد هللا عبد المحٌى دمحم  2222

 راسب راسب راسب راسب راسب ممبول 31293 332 ممبول 2030 ممبول 2341 الرٌاضة المدرسٌة سمٌر ٌاسر حمدٌن دمحم عماره 2222

 ممبول 40923 3223 جٌد 2432 جٌد 442 332 ممبول 221193 ممبول 2134 الرٌاضة المدرسٌة شرٌف اشرف شحاته عبد السالم  2220

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى جٌد 120 332 جٌد 241393 جٌد 213393 الرٌاضة المدرسٌة شرٌف دمحم دمحمى محمود  2221

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 2242 2322 ممبول 2143 ممبول 222093 الرٌاضة المدرسٌة صبحى ناصر حسٌن دمحم 2222
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رلم 
 الجلوس

 االسم

 الفرلة الرابعة الثالثةالفرلة  الفرلة الثانٌة الفرلة االولى الشعبة
المجموع 
 التراكمً

النسبة 
 المئوٌة

التمدٌر 
 التمدٌر المجموع التمدٌر المجموع  التراكمً

 مجموع
 الفرلة

 التمدٌر المجموع التمدٌر المجموع

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 333 332 ممبول 2222  غ +انجلٌزى2342 الرٌاضة المدرسٌة  صالح الدٌن كمال حسن حسن  2223

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 42393 332 ممبول 2124 ممبول 2113 الرٌاضة المدرسٌة  طارق دمحم عبد الفتاح دمحم  2224

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 2224 2322 ممبول 2120 ممبول 2324 الرٌاضة المدرسٌة  عبد الحلٌم منصور عبد الحلٌم  2221

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 2212 2322 ممبول 221293 ممبول 2442 الرٌاضة المدرسٌة  عبد الرحمن مختار دمحم  2222

 راسب راسب راسب راسب راسب ممبول 34493 332 ممبول 212193 ممبول 222393 الرٌاضة المدرسٌة  رحمن هشام عبد الرحمنعبد ال 2223

 ممبول 44093 3232 ممبول 3221 ممبول 332 332 ممبول 222393 ممبول 2413 الرٌاضة المدرسٌة  بد السالم رافت عبد السالم اع 2232

 332 ممبول 211193 ممبول 221193 الرٌاضة المدرسٌة  عبد السالم سمٌر عبد السالم  2232
علم + 31093

 حركة راسب
 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى 

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 2232 2322 ممبول 2031 ممبول 212293 الرٌاضة المدرسٌة  عبد الفتاح حمدي محمود  2230

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 422 332 ممبول 2203 ممبول 2321 الرٌاضة المدرسٌة  عبد هللا دمحم بدوى اسماعٌل 2231

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 2210 2322 ممبول 2204 ممبول 2421 الرٌاضة المدرسٌة  د الواحد اسماعٌل عبد الواحدعب 2232

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى جٌد 40393 332 ممبول 2132 ممبول 2314 الرٌاضة المدرسٌة  عبد المحسن دمحم عبد المنعم 2233

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 2231 2322 ممبول 2222 ممبول 2322 الرٌاضة المدرسٌة  عبد المعطى عزت عبد المعطى  2234

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 2244 2322 ممبول 2222 ممبول 2344 الرٌاضة المدرسٌة  عزت انور عزت دمحم عبد  2231

 ممبول 42932 3222 ممبول 2232 ممبول 42493 332 ممبول 2242 ممبول 2330 الرٌاضة المدرسٌة  عزت ممدوح عزت الطوخى  2232

 راسب راسب راسب راسب راسب ممبول 2243 2322 ممبول 2032 ممبول 2102 الرٌاضة المدرسٌة  جمال دمحم مهدىعصام الدٌن  2233

 ممتاز 22912 1032 ممتاز 0221 ممتاز 22293 332 ممتاز 022293 جٌد جدا 0233 الرٌاضة المدرسٌة  على خالد سعٌد النبى ابراهٌم  2242

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى جٌد 414 332 ممبول 231093 ممبول 2423 الرٌاضة المدرسٌة  عماد منٌر حلمى عبد العلٌم  2242

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى جٌد جدا 113 332 جٌد 2414 جٌد 2224 الرٌاضة المدرسٌة  عمر حسٌن شبل دعبس  2240

 جٌد 33924 3321 جٌد 2233 ممبول 2223 2322 ممبول 2222 ممبول 2221 الرٌاضة المدرسٌة  عمر عبد الهادى دمحم عطٌه 2241

 راسب راسب راسب راسب راسب ممبول 222493 2322  +مائٌة غ202393 ممبول 2122 الرٌاضة المدرسٌة  فاضل طارق فاضل 2242

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 222193 2322 ممبول 222293 ممبول 2411 الرٌاضة المدرسٌة  فتحى السٌد محمود معوض 2243

 جٌد 43944 3221 ممبول 2214 جٌد 420 332 جٌد 242293 ممبول 242293 الرٌاضة المدرسٌة  فهمى عالء عبد الممصود شلبى  2244
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 التمدٌر المجموع التمدٌر المجموع

 ممبول 42901 3120 جٌد 2332 جٌد 40393 332 ممبول 221293 ممبول 2422 الرٌاضة المدرسٌة  كامل حسن كامل حسن محمود  2241

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 2221 2322 ممبول 212293 ممبول 2123 الرٌاضة المدرسٌة  ماهر الدسولى صبحى عبد المنعم    2242

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى ثانىدور  دور ثانى جٌد 40493 332 ممبول 212293 ممبول 230093 الرٌاضة المدرسٌة  متولى عبد العزٌز متولى صابر  2243

 راسب راسب راسب راسب راسب ممبول 2224 2322 ممبول 2221 ممبول 230293 الرٌاضة المدرسٌة  دمحم احمد السٌد احمد 2212

 جٌد 44930 3302 جٌد 2331 جٌد 434 332 جٌد 242293 ممبول 2431 الرٌاضة المدرسٌة  دمحم احمد ابو سرٌع ابراهٌم  2212

 ممبول 44093 3242 جٌد 3234 جٌد 422 332 ممبول 222493 ممبول 2322 الرٌاضة المدرسٌة  دمحم احمد عبد الحمٌد دمحم عبده  2210

 جٌد 44923 3231 جٌد 2332 جٌد 42493 332 جٌد 2332 ممبول 240393 الرٌاضة المدرسٌة  دمحم احمد عبد العاطى احمد  2211

 ممبول 2223 الرٌاضة المدرسٌة  دمحم احمد حسن على 2212
فسٌولوجٌا  2122

 غ
 راسب راسب راسب راسب راسب ممبول 2242 2322 

 راسب راسب راسب راسب راسب ممبول 2224 2322 ممبول 2124 ممبول 2212 الرٌاضة المدرسٌة  دمحم احمد عبد الصادق امام  2213

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 32093 332 ممبول 214293 ممبول 2320 الرٌاضة المدرسٌة  دمحم اشرف دمحم المهدى  2214

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى جٌد 403 332 جٌد 243293 جٌد 2122 الرٌاضة المدرسٌة  دمحم اشرف دمحم رمضان  2211

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى  +احصاء راسب2222 2322 ممبول 2134 ممبول 2213 الرٌاضة المدرسٌة  دمحم انور عبد الفتاح خلٌل 2212

 راسب راسب راسب راسب راسب  + حركة راسب314 332  لدم غ+203093 ممبول 221293 الرٌاضة المدرسٌة  دمحم تامر دمحم اسماعٌل الجزار 2213

 ممبول 33390 3221 ممبول 2223 ممبول 223193 2322 ممبول 2013 ممبول 2111 الرٌاضة المدرسٌة  دمحم حسٌن حسن غرٌب 2222

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى جٌد 40293 332 ممبول 224193 ممبول 242193 الرٌاضة المدرسٌة  دمحم خالد محروس عالم 2222

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 422 332 ممبول 214393 ممبول 2232 الرٌاضة المدرسٌة  دمحم رافت عبد الحمٌد معروف 2220

 ممبول 40921 3202 ممبول 2242 ممبول 42193 332 ممبول 220293 ممبول 2414 الرٌاضة المدرسٌة  دمحم سامح دمحم دمحم عبد العال 2221

 جٌد 44911 3214 جٌد 2322 جٌد 433 332 ممبول 222193 جٌد 2122 الرٌاضة المدرسٌة  دمحم سمٌر اسماعٌل دمحم  2222

 %03جٌد 43 314093 جٌد 2422 جٌد 414 332 ممبول 223293 ممبول 2423 الرٌاضة المدرسٌة  دمحم سٌد على ابراهٌم 2223

 ممبول 40932 3122 جٌد 2320 ممبول 2212 2322 ممبول 2302 ممبول 2320 الرٌاضة المدرسٌة  دمحم صابر سٌد محمود 2224

 ممبول 42920 3222 ممبول 2231 ممبول 333 332 ممبول 211293 ممبول 2333 الرٌاضة المدرسٌة  دمحم صبٌح محمود حسن صبٌح 2221

 2322 ممبول 202393 ممبول 2232 الرٌاضة المدرسٌة  دمحم صالح عبد الغنى سلٌمان       2222
+بٌولوجى 342

 غ+جمباز راسب
 راسب راسب راسب راسب راسب 
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رلم 
 الجلوس

 االسم

 الفرلة الرابعة الفرلة الثالثة الفرلة الثانٌة الفرلة االولى الشعبة
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 جٌد 34193 4331 جٌد 2434 جٌد جدا 102 332 ممبول 232393 ممبول 2413 الرٌاضة المدرسٌة  دمحم عادل ابراهٌم حسن دمحم 2223

 دمحم عادل عبد الرحمن عفٌفى 2232
 الرٌاضة المدرسٌة 

 332 ممبول 2222 ممبول 232293
+احصاء 32193

 راسب
 راسب راسب راسب راسب راسب 

 جٌد 12933 3202 جٌد 2423 جٌد 43293 332 جٌد 233093 جٌد 2233 الرٌاضة المدرسٌة  الطوخى عبد العزٌزدمحم عاطف  2232

 ممبول 40920 3232 جٌد 2302 جٌد 40093 332 ممبول 220193 ممبول 232193 الرٌاضة المدرسٌة  دمحم عبد الحفٌظ السٌد حسن 2230

 جٌد 43904 3122 جٌد 2323 جٌد 43393 332 جٌد 234293 ممبول 2423 الرٌاضة المدرسٌة  دمحم عبد العزٌز عبد الخالك دمحم  2231

 ممبول 42931 3222 جٌد 2322 ممبول 42193 332 ممبول 221293 ممبول 234093 الرٌاضة المدرسٌة  دمحم على سعٌد على لاعود 2232

 ممبول 41933 3024 جٌد 2332 جٌد 430 332 ممبول 221093 ممبول 231293 الرٌاضة المدرسٌة  دمحم على فكرى نصر 2233

 جٌد 42912 3420 جٌد 2411 جٌد 43390 332 جٌد 231393 جٌد 2432 الرٌاضة المدرسٌة  دمحم عواد كامل غانم 2234

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 2232 332 ممبول 2243 ممبول 933223 الرٌاضة المدرسٌة  دمحم عصام المجدى دمحم حجازى 2231

 راسب راسب راسب راسب راسب  +جمباز غ2223 2322 ممبول 203193 ممبول 212293 الرٌاضة المدرسٌة  دمحم عصام دمحم عبد العظٌم         2232

 جٌد 34392 3214 جٌد 2432 جٌد 44293 332 ممبول 2214 ممبول 2422 الرٌاضة المدرسٌة  دمحم فاروق السٌد عبد الفتاح 2233

 ممبول 42932 3422 جٌد 2411 ممبول 221093 2322 ممبول 2112 ممبول 220193 الرٌاضة المدرسٌة  دمحم فؤاد أحمد ابراهٌم 2222

 ممبول 40922 3201 جٌد 2312 ممبول 42293 332 ممبول 221093 ممبول 2320 الرٌاضة المدرسٌة  دمحم كامل احمد احمد 2222

 ممبول 41924 3022 جٌد 2332 جٌد 42293 332 ممبول 2222 ممبول 2312 الرٌاضة المدرسٌة  العزٌز دٌابدمحم ماهر عبد  2220

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 322 332 ممبول 211093 ممبول 2204 الرٌاضة المدرسٌة  دمحم محسن حلمى بدوى 2221

 ممبول 20904 1332 ممبول 3422 ممبول 32393 332 ممبول 222093 ممبول 2432 الرٌاضة المدرسٌة  دمحم دمحم حسنى منتصر 2222

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 424 332 ممبول 2220903 ممبول 2312 الرٌاضة المدرسٌة  دمحم دمحمى حامد دمحم  2223

 جٌد 11942 4213 جٌد جدا 2234 جٌد جدا 103 332 جٌد 2142 جٌد 2104 الرٌاضة المدرسٌة  دمحم ممدوح مصطفى دمحم 2224

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 42293 332 ممبول 232293 ممبول 2423 الرٌاضة المدرسٌة  دمحم هشام مامون دمحم مصطفى 2221

 ممبول 40913 3211 جٌد 2322 ممبول 42493 332 ممبول 221393 ممبول 2322 الرٌاضة المدرسٌة   ممدوح هاشم عبد المعطى دمحم 2222

 ممبول 24290 3231 جٌد 2320 ممبول 421 332 ممبول 2201 ممبول 232294 الرٌاضة المدرسٌة  محمود ابراهٌم حسن عٌاد  2223

 جٌد جدا 13922 4321 ممتاز 2314 ممتاز 22193 332 جٌد جدا 2233 جٌد 2232 الرٌاضة المدرسٌة  محمود احمد عبد المنعم حسٌن  2222
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 التراكمً

النسبة 
 المئوٌة

التمدٌر 
 التمدٌر المجموع التمدٌر المجموع  التراكمً

 مجموع
 الفرلة

 التمدٌر المجموع التمدٌر المجموع

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 420921 332 ممبول 232393 ممبول 2431 الرٌاضة المدرسٌة  محمود احمد دمحم احمد الشافعى 2222

 جٌد 43920 3111 جٌد 2322 جٌد 42293 332 ممبول 2332 ممبول 2411 الرٌاضة المدرسٌة  محمود اسالم محمود عبد الممصود 2220

 راسب راسب راسب راسب راسب ممبول 33093 332 ممبول 2221 ممبول 2221 الرٌاضة المدرسٌة  محمود السٌد دسولى احمد 2221

 دور ثانى ثانىدور  دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 32390 332 ممبول 2312 ممبول 2420 الرٌاضة المدرسٌة  محمود بدر ابراهٌم ابراهٌم   2222

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 333 332 ممبول 223393 ممبول 222492 الرٌاضة المدرسٌة  محمود جمال محمود سلٌم 2223

 ممبول 42934 3104 جٌد 2340 جٌد 41193 332 ممبول 2310 ممبول 233293 الرٌاضة المدرسٌة  محمود حلمى السٌد على  2224

 جٌد 44912 3321 جٌد 2321 جٌد 413 332 ممبول 2331 جٌد 2102 الرٌاضة المدرسٌة  محمود حماده دمحم حسن عالم  2221

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 32293 332 ممبول 2323 ممبول 2410 الرٌاضة المدرسٌة  محمود خالد دمحم عبد الوهاب  2222

 ممبول 42921 3200 ممبول 2242 ممبول 33393 332 ممبول 220393 ممبول 2311 الرٌاضة المدرسٌة  خالد محمود السٌدمحمود  2223

 جٌد 31944 3032 جٌد 2423 جٌد 44293 332 ممبول 2231 ممبول 2224 الرٌاضة المدرسٌة  محمود عبد الغنى مصطفى دبور 2202

 ممبول 42940 3222 ممبول 2213 جٌد 400 332 ممبول 2132 ممبول 240293 الرٌاضة المدرسٌة  محمود رضا عبد الحمٌد عباس  2202

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى جٌد 41393 332 ممبول 2122903 ممبول 2302 الرٌاضة المدرسٌة  محمود زكرٌا السٌد دمحم ابراهٌم 2200

 جٌد 42942 3442 جٌد 2124 جٌد 41193 332 جٌد 233293 ممبول 2413 الرٌاضة المدرسٌة  محمود طارق السٌد عبد الجواد  2201

 ممبول 42922 2223 ممبول 2213 ممبول 322 332 ممبول 223393 ممبول 2332 الرٌاضة المدرسٌة  محمود طارق حسن دمحم  2202

 جٌد 10921 3313 جٌد 2432 جٌد 43193 332 جٌد جدا 2222 جٌد 2111 الرٌاضة المدرسٌة  محمود طلبه عرفه على على سعٌد  2203

 جٌد 41923 3342 جٌد 2443 جٌد 43291 332 جٌد 231393 ممبول 2411 الرٌاضة المدرسٌة  محمود عاطف جوده دمحم 2204

 جٌد جدا 12932 4321 جٌد جدا 2132 جٌد جدا 12193 332 جٌد جدا 2320 جٌد جدا 2334 الرٌاضة المدرسٌة  محمود دمحم عبد الفتاح دمحم   2201

 ممبول 41942 3032 ممبول 2212 جٌد 42293 332 ممبول 232393 ممبول 241393 الرٌاضة المدرسٌة  محمود دمحم عماد عبد المنعم  2202

 جٌد 43923 3141 جٌد 2301 جٌد 423 332 ممبول 232293 جٌد 2432 الرٌاضة المدرسٌة  محمود دمحم مصلحى دمحم احمد  2203

 جٌد 43921 3433 جٌد 2422 جٌد 42293 332 جٌد 2412 جٌد 2114 الرٌاضة المدرسٌة  محمود مصبح شكرى نصار 2212

 ممبول 40941 3241 جٌد 2322 ممبول 333 332 ممبول 223393 ممبول 234293 الرٌاضة المدرسٌة  محمود معتز عبد الوهاب دمحم 2212

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 313 332 ممبول 2243 ممبول 2341 الرٌاضة المدرسٌة  محمود وجٌه سوٌلم البطل  2210
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رلم 
 الجلوس

 االسم

 الفرلة الرابعة الفرلة الثالثة الفرلة الثانٌة الفرلة االولى الشعبة
المجموع 
 التراكمً

النسبة 
 المئوٌة

التمدٌر 
 التمدٌر المجموع التمدٌر المجموع  التراكمً

 مجموع
 الفرلة

 التمدٌر المجموع التمدٌر المجموع

 جٌد 41934 3312 جٌد 2401 جٌد 42193 332 ممبول 2331 جٌد 2122 الرٌاضة المدرسٌة  مصطفى احمد عبد العظٌم ابراهٌم  2211

 جٌد جدا 13913 4024 جٌد جدا 2222 جٌد جدا 122 332 جٌد 2111 جٌد 2232 الرٌاضة المدرسٌة  مصطفى السٌد على محمود 2212

 جٌد 12922 4212 جٌد جدا 2123 جٌد جدا 142 332 جٌد 2133 جٌد 2132 الرٌاضة المدرسٌة  مصطفى حسن عبد السمٌع حسن  2213

 جٌد 43923 3112 جٌد 2334 جٌد 430 332 جٌد 2334 ممبول 2312 الرٌاضة المدرسٌة  مصطفى رمضان ابراهٌم صبٌح 2214

 جٌد جدا 22940 4112 جٌد جدا 2303 ممتاز 223 332 جٌد جدا 231293 جٌد جدا 0210 الرٌاضة المدرسٌة  مصطفى عبد الفتاح عبد العظٌم  2211

 جٌد 42931 3431 جٌد 2432 جٌد 12293 332 جٌد 2424 ممبول 242093 الرٌاضة المدرسٌة  مصطفى دمحم ابراهٌم الدسولى  2212

 ممبول 40922 3220 ممبول 2221 جٌد 42293 332 ممبول 222193 ممبول 2421 الرٌاضة المدرسٌة  مصطفى دمحم طه مرعى  2213

 جٌد 44913 3211 جٌد 2431 جٌد 42493 332 ممبول 222393 ممبول 2422 الرٌاضة المدرسٌة  مصطفى محمود بكر دمحم  2222

 جٌد 12922 3222 جٌد جدا 2122 جٌد 422 332 جٌد 241093 جٌد 212293 الرٌاضة المدرسٌة  مصطفى معتز عبد المجٌد حسن  2222

 جٌد 14493 3303 جٌد 1244 جٌد 441 332 ممبول 232193 جٌد 243293 الرٌاضة المدرسٌة  مصطفى وجدى امٌن حسٌن  2220

 مصطفى السٌد لبٌب السٌد جالل 2221
 الرٌاضة المدرسٌة 

 ممبول 2220
+سباحة 2020

 ب غأ غ ، 
 راسب راسب راسب راسب راسب ممبول 2213 2322 

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 2203 2322 ممبول 2111 ممبول 224393 الرٌاضة المدرسٌة  مصطفى جمال دمحم إبراهٌم  2222

 راسب راسب راسب راسب راسب ممبول 323 332 ممبول 2120 ممبول 221293 الرٌاضة المدرسٌة  مصطفى دمحم سعد عكاشة 2223

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 222193 2322 ممبول 2022 ممبول 2130 الرٌاضة المدرسٌة  معاذ طلعت جودة أحمد 2224

 جٌد 41922 3321 جٌد 2442 ممبول 42293 332 جٌد 242393 ممبول 243493 الرٌاضة المدرسٌة  منٌر السٌد دمحم دمحم عفٌفى  2221

 راسب راسب راسب راسب راسب  +احصاء غ30093 332 ممبول 2142 ممبول 2222 الرٌاضة المدرسٌة  مهاب انور حسن حسن مرسى  2222

 راسب راسب راسب راسب راسب ممبول 423 332 ممبول 2232 ممبول 2413 الرٌاضة المدرسٌة  مهاب خالد دمحم رشاد  2223

 راسب راسب راسب راسب راسب ممبول 2213913 2322 جٌد 2323 جٌد 2132 الرٌاضة المدرسٌة  نادر سالمه خٌري حسٌن 2232

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 331 332 ممبول 2324 ممبول 2442 الرٌاضة المدرسٌة  هادى صالح السٌد دمحم رضوان 2232

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 333 332 ممبول 2113 ممبول 2323 الرٌاضة المدرسٌة  هانى اٌهاب السٌد دمحم عامر  2230

 جٌد 41912 3333 جٌد 2421 جٌد 42193 332 جٌد 232193 ممبول 241293 الرٌاضة المدرسٌة  هشام السٌد عباس السٌد عباس  2231

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 2232 2322 ممبول 2020 ممبول 2132 الرٌاضة المدرسٌة  هشام دمحم احمد عبد العزٌز  2232
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رلم 
 الجلوس

 االسم

 الفرلة الرابعة الفرلة الثالثة الفرلة الثانٌة الفرلة االولى الشعبة
المجموع 
 التراكمً

النسبة 
 المئوٌة

التمدٌر 
 التمدٌر المجموع التمدٌر المجموع  التراكمً

 مجموع
 الفرلة

 التمدٌر المجموع التمدٌر المجموع

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 32293 332 ممبول 2222 ممبول 2232 الرٌاضة المدرسٌة ولٌد نجاح ابراهٌم عبد العظٌم 2233

 ممبول 22942 2230 جٌد 2232 جٌد 40293 332 جٌد 2422 ممبول 232093 الرٌاضة المدرسٌة الدٌبٌوسف انس ٌوسف على  2234

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 422 332 ممبول 213193 ممبول 222293 الرٌاضة المدرسٌة ٌوسف سعٌد ابو النصر محمود  2231

 ممبول 42932 3100 جٌد 2342 جٌد 42293 332 جٌد 2332 ممبول 2322 المدرسٌةالرٌاضة  صبرى ٌوسف ٌوسف  2232

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى جٌد 431 332 جٌد 2412 جٌد 2122 الرٌاضة المدرسٌة ٌوسف عاشور منصور دمحم  2233

 2321 2322 جٌد جدا 2244 جٌد جدا 0221 الرٌاضة المدرسٌة دمحم احمد على احمد نصار 2243
جٌد 
 جدا

 جٌد جدا 13932 1102 جٌد جدا 329322

 جٌد 42912 3411 جٌد 2302 ممبول 220293 2322 ممبول 231193 ممبول 2231 الرٌاضة المدرسٌة محمود حسن ناجى على دمحم 2244

 راسب راسب راسب راسب راسب  +علم حركة غ2210 332  غ +فسٌولوجى2013 ممبول 2232 الرٌاضة المدرسٌة احمد سمٌر عبد المحسن 2241

 2322 جٌد 2320 ممبول 2442 الرٌاضة المدرسٌة محمود سعد احمد دمحم 2242
+مٌكانٌكا 2242

 غ+اسس غ
 راسب راسب راسب راسب راسب 

 2322 ممبول 2302 ممبول 2422 الرٌاضة المدرسٌة محمود عنتر دمحم 2243
+جمباز 2222

 غ+اسس غ
 راسب راسب راسب راسب راسب 

 2322 ممبول 2032 جٌد 2123 الرٌاضة المدرسٌة مصطفى نشات فؤاد كورانى 2212
+طرق 2210

 غ تدرٌس
 راسب راسب راسب راسب راسب 
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رلم 
 الجلوس

 االسم

 الفرلة الرابعة الفرلة الثالثة الفرلة الثانٌة الفرلة االولى الشعبة
المجموع 
 التراكمً

النسبة 
 المئوٌة

التمدٌر 
 التمدٌر المجموع التمدٌر المجموع  التراكمً

 مجموع
 الفرلة

 التمدٌر المجموع التمدٌر المجموع

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى جٌد 413 332 ممبول 234293 جٌد 2431 الرٌاضة المدرسٌة سعٌدان عاصىجراح سعدون  2342

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى جٌد 44093 332 ممبول 2321 جٌد 2142 الرٌاضة المدرسٌة جبر حسن جبر محمود ابراهٌم 2342

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى جٌد 41293 332 ممبول 2212 ممبول 2422 الرٌاضة المدرسٌة الشمرى حمود غازى حمود 2340

 راسب راسب راسب راسب راسب جٌد 421 332 ممبول 230293 جٌد 2431 الرٌاضة المدرسٌة خالد عبد هللا خالد المطٌرى 2341

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى جٌد 412 332 ممبول 231293 ممبول 2320 المدرسٌةالرٌاضة  رجعان دمحم رجعان الخالدى  2342

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى جٌد 440 332 ممبول 2231 ممبول 2421 الرٌاضة المدرسٌة رشٌد عرٌمان رشٌد على  2343

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 42293 332 ممبول 2301 ممبول 2314 المدرسٌة الرٌاضة سالم جار هللا ٌاسٌن المطٌرى  2344

 ممبول 40932 3234 ممبول 2121 جٌد 43193 332 ممبول 2331 ممبول 2442 الرٌاضة المدرسٌة سالم ناصر عبدهللا سالم عبدهللا  2341

 راسب راسب راسب راسب راسب ممبول 2243 332 ممبول 2230 ممبول 242393 المدرسٌةالرٌاضة  سعد بانى سعد سعد احمد  2342

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى جٌد 41293 2322 ممبول 230193 جٌد 2114 الرٌاضة المدرسٌة سعود مشعل عبد العزٌز الكوح 2343

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى جٌد 441 332 ممبول 222193 ممبول 231293 الرٌاضة المدرسٌة سعود مفرح سعود العنزى 2312

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى جٌد 432 332 ممبول 2321 ممبول 234393 الرٌاضة المدرسٌة عبدالرحمن فهد دمحم فالح  2312

 2322 ممبول 2234 ممبول 4302 الرٌاضة المدرسٌة عبد الرحمن لبالن دمحم صالح  2310
+بٌولوجى 34393

 راسب+علم حركة راسب
 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى 

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى جٌد 44493 332 ممبول 230293 ممبول 230193 الرٌاضة المدرسٌة عبد الرحمن مبارن جابر  2311

 راسب راسب راسب راسب راسب  +علم حركة غ32393 332 ممبول 230293 ممبول 2342 الرٌاضة المدرسٌة عبدهللا عماب حماد العتٌبى  2312

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى جٌد 412 332 ممبول 231293 جٌد 2131 الرٌاضة المدرسٌة على مسلم على عاٌد العازمى 2313

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى جٌد 42293 332 ممبول 230393 ممبول 2322 الرٌاضة المدرسٌة عماد عٌاد فراج مناحى العنزى  2314

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 321 332 ممبول 2310 ممبول 2322 الرٌاضة المدرسٌة عمر بدر شرٌد بخٌتان  2311

 راسب راسب راسب راسب راسب  +علم حركة غ33293 332 ممبول 2314 ممبول 2424 الرٌاضة المدرسٌة عمر عبدهللا عمر فواز ناجع  2312

 راسب راسب راسب راسب راسب جٌد 442 332 ممبول 232393 ممبول 2422 الرٌاضة المدرسٌة عمر ناصر فهد المطٌرى 2313

 ممبول 22924 2443 ممبول 2121 جٌد 42293 332 ممبول 232193 ممبول 2331 الرٌاضة المدرسٌة غازى فهد غازى جاسى العازمى   2322

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى جٌد 432 332 ممبول 231293 ممبول 2434 الرٌاضة المدرسٌة فالح حمدان فالح الهاجرى  2322
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رلم 
 الجلوس

 االسم

 الفرلة الرابعة الفرلة الثالثة الفرلة الثانٌة الفرلة االولى الشعبة
المجموع 
 التراكمً

النسبة 
 المئوٌة

التمدٌر 
 التمدٌر المجموع التمدٌر المجموع  التراكمً

 مجموع
 الفرلة

 التمدٌر المجموع التمدٌر المجموع

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى جٌد 430 332 ممبول 2322 ممبول 2422 الرٌاضة المدرسٌة فراس زٌد حى مهلهل المرى  2320

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 424 332 ممبول 223193 جٌد 2112 الرٌاضة المدرسٌة فرح منجوت فرح سالم 2321

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى جٌد 42193 332 ممبول 2301 جٌد 2142 الرٌاضة المدرسٌة مبارن راشد مبارن راشد الزٌد 2322

 راسب راسب راسب راسب راسب جٌد 441 332 ممبول 2302 ممبول 2431 الرٌاضة المدرسٌة مبارن فالح حمود مفرح العازمى  2323

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى جٌد 43393 332 ممبول 2220 ممبول 2412 الرٌاضة المدرسٌة دمحم جابر موحان وٌدان عباس 2324

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى جٌد 444 332 ممبول 2321 ممبول 2422 الرٌاضة المدرسٌة دمحم حامد فالح دمحم الزومان  2321

 ممبول 20914 0103 ممبول 2114 جٌد 214 332 ممبول 2302 جٌد 2103 الرٌاضة المدرسٌة دمحم سامى دمحم احمد الصالح 2322

 ممبول 33924 2223 ممبول 2124 جٌد 42293 332 ممبول 231193 ممبول 2424 الرٌاضة المدرسٌة دمحم صوٌلح دمحم رغٌان العازمى  2323

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 323 332 ممبول 2320 ممبول 2412 الرٌاضة المدرسٌة دمحم عبدالعزٌز مهدى العتٌبى  2332

 راسب راسب راسب راسب راسب  +طرق تدرٌس غ32193 332 ممبول 231093 ممبول 2421 الرٌاضة المدرسٌة محمود عٌسى محمود احمد ربٌع  2332

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى جٌد 43393 332 ممبول 232393 ممبول 2403 الرٌاضة المدرسٌة مرزوق مبارن عٌد مبارن العازمى  2330

 ممبول 40900 1132 ممبول 2122 جٌد 244 332 ممبول 2312 ممبول 2422 الرٌاضة المدرسٌة مسفر جمعه فهد حسن العجمى  2331

 ممبول 32924 233293 ممبول 2122 جٌد 024 332 ممبول 221393 ممبول 2312 الرٌاضة المدرسٌة مشعل فهد عبدى سعد هجٌج  2332

 راسب راسب راسب راسب راسب ممبول 2202 2322 ممبول 2332 جٌد 2114 الرٌاضة المدرسٌة صور رسمان منصور ناصر من 2333

 332 ممبول 230293 ممبول 233193 الرٌاضة المدرسٌة ٌوسف صبحى فرحان عوض 2334
+اختبارات 304

 ومماٌٌس غ
 راسب راسب راسب راسب راسب 

 ممبول 21924 3143 ممبول 2022 ممبول 932222 2322 ممبول 2322 ممبول 242393 الرٌاضة المدرسٌة فٌصل عماش براز ثامر مسعود 2331

 ممبول 40942 3141 ممبول 2221 ممبول 2211 2322 جٌد 2311 ممبول 2312 الرٌاضة المدرسٌة حمد على حمد حمد الهاشمى 2422

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 2024 2322 ممبول 2303 جٌد 2122 الرٌاضة المدرسٌة سالم دمحم بانً البانً 2422

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 223193 2322 جٌد 2322 جٌد 2123 الرٌاضة المدرسٌة سعد نشمى غازى فهد الشمري 2420

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى دور ثانى ممبول 2024 332 ممبول 2320 جٌد 2432 الرٌاضة المدرسٌة سلٌمان ففٌصل الفى شتوى  2421

 ممبول 14914 3203 ممبول 2200 ممبول 1222 2322 جٌد 2342 جٌد 2122 الرٌاضة المدرسٌة عبدالرحمن راشد كرٌم شمشول 2422

 الرٌاضة المدرسٌة م ناٌف مطلكالس 2423
2234  +

مٌدان 
 ومضمار غ

 دور ثانى دور ثانى دور ثانى جٌد 2302 ممبول 2221 2322 ممبول 2222 
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رقم 
 الجلوس

 الشعبة االسم

 الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة االولى
المجموع 
 التراكمي

النسبة 
 المئوية

 التقدير التراكمي

 التقدير المجموع التقدير المجموع التقدير المجموع التقدير المجموع

 جيد 0904 مقبول 0409 جيد 0121 طرق تدريس خالد براك مجبل خلف فهيد العازمى 0101
0491 

 جيد
 جيد 14.66 1101

 طرق تدريس سالم نايف مطلق غافل العنزى 0100
+غ 0041

 قوى ب
 مقبول 0011 مقبول 0011 ممتاز

0490 
 جيد

  
 

 مقبول 0911 مقبول 0011 جيد 0120 تدريس طرق عبد العزيز سعد محيا نهار معيض  0109
0441 

 جيد
4290 10.61 

 مقبول

 جيد 0941 مقبول 0400 جيد 0102 طرق تدريس الظلماوى  بطاح عبد هللا بدر موسى 0106
0140 

 جيد
 جيد 11.06 1910

 مقبول 0010 مقبول 0401 جيد 0120 طرق تدريس عبد هللا فايز عبد هللا جويعد خليل  0100
0404 

 جيد
4201 10.61 

 مقبول

 مقبول 0919 جيد 0411 مقبول 62.401 طرق تدريس عبدالوهاب فيصل دلى عواد عزاب   0104
0401 

 جيد
4249 10.11 

 مقبول

 0419 مقبول 0901 جيد 0410 جيد 0110 طرق تدريس عمر عدنان محمد نورى بكر. 0101
 جيد

 جيد 11.44 1096

 جيد 0901 مقبول 0401 جيد 0121 طرق تدريس عواد بدر صالح عواد عويض العازمى  0101
0196 

 جيد
 جيد 11.06 1009

 0141 مقبول 0002 مقبول 0401 مقبول 1.4016 طرق تدريس مبارك عبدهللا على سكران السهلى 0101
 جيد

 جيد 14.09 4220

 مقبول 0040 مقبول 0016 جيد 0114 طرق تدريس ناصر على ناصرالعلى البسام 0102
0416 

 جيد
4219 10.04 

 مقبول

 مقبول 0012 مقبول 0019 جيد 0120 طرق تدريس يوسف حامد حريف ضيعى حريف  0191
0401 

 جيد
4111 10.11 

 مقبول

 مقبول 0091 مقبول 0061 مقبول 0091 طرق تدريس محمد مرزوق زعار شعيب سيف  0190
0016 

 مقبول
4044 42.92 

 مقبول

 


