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 مقرر اللجنة                              جنة                       عضو اللجنة                                           عضو الل           عضو اللجنة                                     

 ة وم الرياضة      االستاذ الدكتور مدير وحدة القبول والتسجيل         االستاذ الدكتور عميد شوؤن الطلبالدكتور مدير دائرة النشاطات الرياضية      االستاذ الدكتور عميد كلية عل 

 الرقم موبايل  االسم االختيارات اللعبة

  .1 0797714994 هبه عمر محمد فؤاد محمود علوم الرياضة/التربية البدنية  العاب قوى

  .2 0790945632 احمد بالل راشد شديد التربية البدنية /علوم الرياضة كراتيه

ماشخمحمود محمد احمد ال التربية البدنية /علوم الرياضة كرة اليد  0785248426 3.  

  .4 0798606479 روند هاشم عبد الرزاق كساب التربية البدنية/علوم الرياضة كرة قدم

  .5 0795316528 ايهم وليد عبد الوهاب ابو خنفر التربية البدنية/علوم الرياضة كرة الطائرة

  .6 0778945881 محمد صالح محمد احمد التربية البدنية/الرياضةعلوم  تايكوندو

  .7 0796830590 خميس محمد خميس ابو حوسة التربية البدنية /علوم الرياضة كراتيه

  .8 0790930052 كرم جمال البطاينة التربية البدنية  /علوم الرياضة سكواش

ابراهيم محمدابراهيم ماهر  التربية البدنية/علوم الرياضة تايكوندو  0781136360 9.  

  .10 0790298483 محمد علي حسن بني مصطفى التربية البدنية /علوم الرياضة ريشة طائرة

  .11 0770417766 زيد رامي احمد مكاحلة علوم الحركة والتدريب /علوم الرياضة تايكوندو

  .12 0797810222 احمد نافز عبدالجواد الصالحي التربية البدنية  /علوم الرياضة كرة الطائرة

  .13 0781881634 اياد هشام محمد ماضي التربية البدنية   /علوم الرياضة كرة الطائرة

  .14 0791318909 سندس زياد صافي التربية البدنية /علوم الرياضة كرة الطائرة

  .15 0777915163 ليليان مراد داهش محمد التربية البدنية /علوم الرياضة كرة الطائرة

  .16 0785762762 منى ناصر راتب الديري التربية البدنية /علوم الرياضة كراتيه

  .17 0798674720 مبارك احمد مبارك الدعجه التربية البدنية /علوم الرياضة العاب قوى

  .18 0788355099 خليل احمد ابراهيم بركة التربية البدنية /علوم الرياضة كرة اليد

رائد عبد المنعمعبد المنعم  التربية البدنية علوم الرياضة كرة الطائرة  0791583307 19.  

  .20 0796073812 أوس شادي اسماعيل التميمي علوم الرياضة/ التربية البدنية تنس ارضي

  .21 0786699581 نور اسماعيل عطاهلل المشايخ علوم الرياضة/ التربية البدنية العاب قوى

  .22 0798851559 راشد ابراهيم بخيت الحناحنة علوم الرياضة/ التربية البدنية كرة قدم

  .23 0795207736 يوسف احمد فايز خرفان علوم الرياضة/ التربية البدنية العاب قوى

  .24 0790362824 ايهم مأمون محمود خليفة علوم الرياضة/ التربية البدنية كرة قدم

  .25 0791424175 شهد محمد موسى المهيرات  علوم الرياضة/ التربية البدنية كرة اليد
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 مقرر اللجنة                    عضو اللجنة                                           عضو اللجنة                                            عضو اللجنة                                    

 ةيل         االستاذ الدكتور عميد شوؤن الطلبالدكتور مدير دائرة النشاطات الرياضية      االستاذ الدكتور عميد كلية علوم الرياضة      االستاذ الدكتور مدير وحدة القبول والتسج 

 

 الرقم موبايل  االسم االختيارات اللعبة

   اإلحتياط  

  .1  مراد عرفات محمد نايف الفالوجي علوم الرياضة/التربية البدنية  كرة قدم
  .2  بشار محمد فالح الحياري التربية البدنية   /علوم الرياضة العاب قوى
  .3  زيد سليم عبدالمجيد الجزازي التربية البدنية  /علوم الرياضة كرة اليد
  .4  خالد عامر سعيد القواسمي التربية البدنية   /علوم الرياضة تايكوندو

  .5  علي محمد الدقس علوم الحركة والتدريب /علوم الرياضة تايكوندو


