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                           عضو اللجنة                                           عضو اللجنة                                              مقرر اللجنة                                              عضو اللجنة              

 

 ة كتور مدير وحدة القبول والتسجيل         االستاذ الدكتور عميد شوؤن الطلبالدكتور مدير دائرة النشاطات الرياضية      االستاذ الدكتور عميد كلية علوم الرياضة      االستاذ الد 

 الرقم رقم الهاتف االسم االختيارات اللعبة

  .1 0797071828 ماريان ابراهيم وهاب هندسة العمارة كرة السلة
  .2 0798935237 سارة امجد مكاحلة ميكاترونكس هندسة كرة الطائرة

  .3 0795029830 محمد جمال محمد الحسين انجليزي تطبيقي  كرة اليد
اسماعيل عمرفرح عبد الغني  محاسبة ريشة طائرة  0797351628 4.  
  .5 0798783247 فرح نضال ابراهيم عليان محاسبة ريشة طائرة

  .6 0795621465 فهد عمار فهد الصبيحي قانون تايكوندو

  .7 0798522610 عمر محمد عمر النجار ادارة اعمال  كراتيه
  .8 0795512150 سيف حسام لطفي ابو سالم هندسة صناعية كرة السلة
  .9 0788596189 لجين علي محمد يوسف الغذاءعلم  كرة اليد

  .10 0781825389 عمر عيسى عمر شقرة كيمياء كراتيه
  .11 0795595391 لين اياد جودت ابو حسين ادارة اعمال  تايكوندو
  .12 0791083567 ليان محمد احمد العجارمة هندسة ميكاترونكس كرة قدم
  .13 0779600189 لين محمد صالح المشني علم الحاسوب كرة اليد
  .14 0796867499 محمد كحالن عبد الرحيم ابو هزيم دكتور صيدلة كرة قدم

  .15 0786002888 محمد ياسر معروف الميمي اللغتين االنجليزية االلمانية العاب قوى

كرة طاولة     .16 0787889892 محمد جمال سعيد ابو تايه االمن السيبراني 
  .17 0785908080 محمد محسن مطاوع مرعي علم بيانات كرة الطائرة
  .18 0799552440 قيس داهود محمود بنات تمريض ريشة طائرة

  .19 0796015023 راية نوري فنر الجربا قانون كرة السلة

  .20  بهاء الدين عمر جميل الجمل ميكانيكية هندسة تايكوندو
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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  مسار محمد يوسف عثامنه علم نفس كرة قدم

  .2  نور احمد علي حسونه غذية االنسان والحمياتت كرة اليد

الدين احمد الخصاونةقيس زهاء  تسويقال كرة قدم   3.  


