
 

 

    
 

 

 
 

 اًيحطالب الفرلح الثكشف تاسواء 

 ( لن يرسلْا الثحث علي الويل حتي االى  هدخل فٔ التدريةهادج )
 

 م رلن الجلْس األسن حالح الطالة

 1 2013 اتراُين هحود الطْخٔ 

 2 2015 احود اتراُين هحود يْسف 

 3 2020 احود اسالم هحود 

 4 3036 احود حسام الديي تيْهٔ 

   5 

 6 2073 احود عرالٔ السيد 

 7 2108 احود هرزّق هحود 

 8 2115 احود ياسر عثد رتَ 

 9 2128 اسالم سالهَ غرية 

 10 2136 اسالم هحود سراج 

 11 2207 عثد الرحوي احود دياب  

 12 2212 عثد الرحوي احود هحود اتراُين  

 13 2231 عثد الرحوي ّجدٓ  

 14 2294 كرين علٔ طَ  

 15 2315 هحود أحود هحود شاُيي  

 جاهعح تٌِا كليح ترتيح رياضيح

(ّعلْم الحركح  رياضٔالتدرية اللسن )  



 اًيحطالب الفرلح الثتاتع كشف تاسواء 

( لن يرسلْا الثحث علي الويل حتي االى هدخل فٔ التدريةهادج )  

 م رلن الجلْس األسن حالح الطالة

 61 2316 هحود احود هحود عثد الرازق سلطاى  

 17 2328 هحود ايوي اتراُين  

 18 2363 هحود سلين هحوْد  

 19 2379 هحود عثد الرحوي تدر   

 20 2383 هحود عثد الفتاح هحود  

 21 2479 هصطفٔ سعيد هحود   

 22 2483 هصطفٔ صفْخ  

 23 2495 هصطفٔ كوال السيد 

 24 2532 يْسف احود هحود 

 25 2559 احود عثد الغفار عثد الومصْد 

 26 2560 احود عثد المادر هحود 

 27  2565 اسالم عثد الثارٓ  

 28 2566 اسواعيل سليواى عثد الرازق 

 29 2581 عادل حودٓ عثد الرازق  

 30 2597 عور ًِرّ عور  

 31 2600 كرين رضا  

 32 2061 هحود احود علٔ عثدٍ 

 33 2622 هحود يحئ عاطف  

 34 2624 هحوْد السيد اتراُين  

 



 اًيحطالب الفرلح الثتاتع كشف تاسواء 

( لن يرسلْا الثحث علي الويل حتي االى  هدخل فٔ التدريةهادج )  
 

 م رلن الجلْس األسن حالح الطالة

 35 2628 هحوْد علٔ تْفيك 

 36 2634 هعاذ صثحٔ هحود السيد 

 37 2636 ُشام فِؤ  السيد 

 38 2637 ُشام هحود عثد العظين 

 39 2661 هحوْد طح اتراُين  

 40 2644 احود حسام الشحاخ 

 41 2650 احود هحود عثد الٌثٔ  

 42 2651 عثد الرحوي جوال 

 43 2657 هحود صثرٓ الشحاخ 

ود هحرّسهحوْد اح   2660 44 

 45 2663 هحوْد هتْلٔ هحوْد 

عطْجاتراُين    3010 46 

 47 3019 احود اتراُين عثد السالم  

 48 3117 حاتن هحود علٔ  

 49 3145  صاتر  شِاب ُأً 

 50 3212 عورّ هحود السيد 

 51 3239 هحود اشرف عثد الرؤّف 

 52 3297 هحود عصام هحود 

   53 



 اًيحطالب الفرلح الثكشف تاسواء 

( لن يرسلْا الثحث علي الويل حتي االى هدخل فٔ التدريةهادج )  

 م رلن الجلْس األسن حالح الطالة
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 رئيس لسن التدرية الرياضي ّعلْم الحركح 
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