
 النتيجة  االسم 

 كرة قدم  -1
 اجتاز  "محمد خير" عبد الناصر حسن عدس  

 اجتاز  طارق عبدهللا عبد الفتاح ابو هزيم  
 اجتاز  محمد سهيل محمود طنوس 

 اجتاز  معتز انور ابراهيم عليان 
 لم يجتاز  يزن فرح احمد المحارمة  

 اجتاز  محمود اسامه فتحي سرحان  
 اجتاز  حسن مهند حسن حلوة  

 اجتاز  محي الدين منذر احمد زاهر  
 لم يجتاز  فيصل عادل فريد ابوشنب  
مون محمود خليفة 

 
 اجتاز  ايهم ما

 اجتاز  راشد ابراهيم بخيت الحناحنة  
 اجتاز  قيس زهاء الدين احمد الخصاونة

 اجتاز  بكر كمال محمد وليد كلبونه 
 اجتاز  محمد كحالن عبد الرحيم ابو هزيم  

 لم يجتاز  مراد رامي ياسين الصرايرة  
 اجتاز  معتز باسم عايش ابو عقاب  

 اجتاز  جبر ابراهيم جبر خلف  
 اجتاز  عمار نبيل جريس االيوب  

 اجتاز  ابراهيم ماجد حسني القطامي  
 اجتاز  معاذ عمر محمد صافي 

 اجتاز  الخوالدة هاشم علي محمد  



 اجتاز  يوسف احمد يوسف يوسف  
 اجتاز  عبادة عمر رجا الرزي  

 اجتاز  محمد مروان صالح الشدفان  
 اجتاز  احمد فيصل جميل الحسنات  

 اجتاز  غانم اسعد جمعة الفيالت  
 اجتاز  حبيب عمر غازي حبيب  

 اجتاز  ماجد محمد عطا عبد القادر
 اجتاز  عبدهللا يحي  ى محمد رحال  

مون اسماعيل الفواعير  
 
 اجتاز  ليث ما

  كرة السلة      - 2
 اجتاز  بشار زهير يوسف النجار  

 اجتاز  باسل محمد جمال ابو عبود  
 اجتاز  سيف حسام لطف ابو سالم  
 اجتاز  قصي مروان بشير حبوب  

 اجتاز  عصام هشام عصام الشاويش 
 اجتاز  يوسف حازم محمد يسري ابو جعفر 

 كرة اليد   -2
 لم يجتاز  محمد ابراهيم محمد ابو سلمى  

 لم يجتاز  محمد هيثم احمد محير 
 اجتاز  علي عثمان علي عبدهللا

 اجتاز  محمد جمال محمد الحسين 
 لم يجتاز  نزار مهند عماد ياغي 

 لم يجتاز  نورس مهند عماد ياغي 
 اجتاز  خليل احمد ابراهيم بركة    

 اجتاز  محمود محمد احمد الكماش 
 اجتاز  زيد سليم عبدالمجيد الجزازي 



 كرة طائرة -3
 اجتاز  اياد هشام محمد ماضي  

 اجتاز  محمد محسن مطاوع مرعي  
 لم يجتاز  راشد عزام احمد العلوان  

 اجتاز  محمد صالح احمد الحسبان  
 اجتاز  ايهم وليد عبد الوهاب ابو خنفر  

 اجتاز  عبد المنعم رائد عبد المنعم  
 اجتاز  عبدهللا فايز محمود العلوان  

 اجتاز  احمد نافز عبدالجواد الصالحي  
 اجتاز  علي حسان ريحان 
 اجتاز  قصي بسام الخضور 

 كراتيه  -4
 اجتاز  محمود علي محمود ضيف هللا 

 اجتاز  احمد نورالدين محمد السيد خليفة  
 لم يجتاز  خالد احمد ادريس ابو حميد  

 اجتاز  طيب حاتم محمد عويمر  
 اجتاز  عمر محمد عمر النجار  
 اجتاز  احمد بالل راشد شديد  
 اجتاز  علي خالد علي ابو سارة  

 اجتاز  عبدالرحمن عامر عبدالجليل شاهين  
 لم يجتاز  انس حسن محمد الكسواني  

 اجتاز  عمر عيسى عمر شقرة  
 اجتاز  خميس محمد خميس ابو حوسة  

 لم يجتاز  محمود علي محمد الخطيب  
 اجتاز  نظمي عاطف نظمي حسين  

  



 تايكوندو  -5
 اجتاز  حسن برهان حسن زيد الكيالني  

 اجتاز  علي محمد الدقس  
 اجتاز  فيصل عبد الجواد "محمد فيصل" عبد الجواد  

 اجتاز  وسيم ابراهيم الخاليلة  
 اجتاز  زيد رامي احمد مكاحلة  

 اجتاز  فهند عمار مهند الصبيحي  
 اجتاز  محمد صالح محمد احمد  

 اجتاز  محمد حسين محمد دويسات  
 اجتاز  ابراهيم ماهر ابراهيم محمد  

 اجتاز  صالح جمال محمد العريني    
 اجتاز  خالد عامر سعيد القواسمي  

 اجتاز  عبدهللا خلف محمد رشيد دعنا 
 اجتاز  احمد باسل محمد شوقي شوقي  

 اجتاز  مجدي احمد محمد امين الربابعة  
 اجتاز  بهاء الدين عمر جميل الجمل  

 لم يجتاز  عمر سامر سعدي جابر  
 العاب قوى -6

 اجتاز  مبارك احمد مبارك الدعجه  
 اجتاز  بشار محمد فالح الحياري  

 اجتاز  احمد جمعة يوسف الزعاترة  
 اجتاز  انس محمد سعيد البربراوي  
 اجتاز  يوسف احمد فايز خرفان 

 اجتاز  محمد ياسر معروف الميمي 

  



 كرة الطاولة  -7
 اجتاز  محمود يوسف محمود صالح 

 اجتاز  عبد العزيز محمود محمد عبد الرحمن  
 اجتاز  محمد جمال سعيد ابو تايه  

 تنس ارضي -8
وس شادي اسماعيل التميمي  

 
 اجتاز  ا

 ريشة طائرة  -9

 اجتاز  قيس داهود محمود بنات  

 اجتاز  محمد علي حسن بني مصطفى  

 سكواش  -10
 اجتاز  كرم جمال البطاينة  

 

  



 كرة القدم       - 1
 

 
 اجتازت  مسار محمد يوسف عثامنه 
 لم تجتاز  مريم بسام سليمان قدورة

 اجتازت  يمنى غالب ابو ذياب 
 لم تجتاز  الرا محمد عبده خطاطبة 
 اجتازت  لجين فراس علي درويش 

 لم تجتاز  غفران اسامه احمد االخرس 
 لم تجتاز  جنان نضال عبد الرؤوف نعفش 

 لم تجتاز  عالية نضال موسى العموري 
 اجتازت  لين محمد احمد العجارمة 

 لم تجتاز  المى زكي احمد بشير 
 اجتازت  سارة محمد حسن محمود 

 لم تجتاز  روند هاشم عبد الرزاق كساب 
  كرة السلة      - 2

 اجتازت  راية نوري فنر الجربا 
 لم تجتاز  رانية ابراهيم نعيم السناوي

 لم تجتاز  جوانا خالد زكي شحادة
 لم تجتاز  منار امجد عبد الرحمن الشيخ

  كرة اليد      - 3
 لم تجتاز  سلمى محمد اسماعيل ابو نجم 
 اجتازت  شهد محمد موسى المهيدات 
 لم تجتاز  عائشة نادر محمد حسين 

 اجتازت  نور احمد علي حسونه 
 اجتازت  لين محمد صالح المشني 
 اجتازت  لجين علي محمد يوسف 



 لم تجتاز  كارين محمد عبد الكريم عبيد 
  كرة الطائرة      - 4

 لم تجتاز  حياة عايد فالح العالقمة 
 لم تجتاز  شهد حسن حمد الزعبي 
 اجتازت  ليليا مراد داهش محمد 

 اجتازت  سارة امجد مكاحلة 
 اجتازت  سندس زياد صافي

  كراتيه      - 5
 اجتازت  منى ناصر راتب الديري 

 اجتازت  سلمى فراس جميل الوريكات 
 لم تجتاز  كاترين احمد محمد طريش 

 لم تجتاز  اسراء كايد راشد الصقار 
 اجتازت  ريماس فارس عيسى الفريحات

 لم تجتاز  لجين عمار عاطف شموط 
 لم تجتاز  وعد بندر محمد الهدبان

  تايكوندو     - 6
 اجتازت  مريم "احمد خلقي" خالد سمارة 
 اجتازت  حال عبد الرحمن احمد الخرابشة 
 اجتازت  راما عبد الفتاح محمد الجاروشي 

 اجتازت  لين اياد جودت ابو حسين 
 لم تجتاز  بيسان احمد ابراهيم الرواشدة 

 لم تجتاز  تاال احمد كامل سالم
  العاب قوى      - 7

 اجتازت  هبه عمر محمد فؤاد محمود
 اجتازت  دانيا ابراهيم سالم تيم 

 اجتازت  راما عادل محمد البستنجي 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجتازت  نور اسماعيل عطاهلل المشايخ
 اجتازت  فاطمة رجائي نعيم الخفش 

  كرة طاولة      - 8
 اجتازت  زينة مصطفى بدر بدر 

 لم تجتاز  ليان مراد خالد الهريشات 


