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 7102-7102 : اٌعاَ اٌدزاظٟ و١ٍة اٌتست١ة اٌثد١ٔة ٚعٍَٛ اٌس٠اظة  اٌى١ٍة :

 ............:  اٌمعُ

 . 5/1/7102ف01721ٟ/ 3/03 :األٚياٌجاِعٟ ٌٍدٚز  األِسزلُ ٚتاز٠خ 

 .72/01/7102 ف3/03/07271ٟ :اٌثأٟاٌجاِعٟ ٌٍدٚز  األِسزلُ ٚتاز٠خ 

 اٌصثاد١ة  : ٔٛع اٌدزاظة

 ٚاٌثأٟ األٚي : اٌدٚز 1/07/7102 ف0271ٟ : ادازٞتاز٠خ األِس اإلزلُ ٚ

 الدور  التقدير الوعدل الجنس االسن الرباعي ت

 االٚي جيد جدا 23.2.02 ذوس عٍٟ تاتا طا٘س ا٠ااد عّس 1

 االٚي جيد جدا .21.032 أثٝ ٔعّٗ ٘اادٜ ِذّد ٘دٜ 2

 االٚي جيد جدا 21.0327 أثٝ دع١ٓ شىس واِساْ ظٛش 3

 االٚي جيد 21.1233 أثٝ ِذّد ِصطفٝ عثاض شس٠ٓ 4

 االٚي جيد 210..22 أثٝ عص٠ص فاظً عّااد ظعااد 5

 االٚي جيد 02....2 ذوس اظّاع١ً فتاح ِٙدٞ عّس 6

 االٚي جيد 7.73..2 ذوس غفٛز ادّد ِذّد ا٠ااد 7

 االٚي جيد .25.722 ذوس ادّد ِذّد ادّد ز٠اض 8

 االٚي جيد 22.1272 أثٝ عثداهلل ِذّد عّااد د١ٕٓ 9

 االٚي جيد 23.1212 ذوس ِصطفٝ د١ّد ظ١ّٓ د١ّد 11

 االٚي جيد 27.2553 أثٝ وس٠ُ عثّاْ عفاْ زٜ ــٗپ 11

 االٚي جيد 3.2..27 أثٝ وس٠ُ عص٠ص عدٔاْ اْڤت١س٠ـ 12

 االٚي جيد 27.53.1 ذوس اهلل عثد ٔاظُ فؤااد اظاِٗ 13

 االٚي جيد 27.3210 ثٝأ ادّد عٍٟ ِذّد ِذعٓ شز٠اْ 14

 االٚي جيد 20.2511 أثٝ خاْ ظا٠ٗ لاظُ اهلل عثد ظذس 15

 االٚي جيد 21.0073 ذوس جاظُ ٘اادٜ ٘شاَ ِؤِٓ 16
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 2118-2117العام الدراسي :   .كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة الكلية : 

 .............القسن : 

 . 5/9/2118في11289 /3/13 ر األول:رقن وتاريخ األهر الجاهعي للدو

 .24/11/2118في 3/13/12829 رقن وتاريخ األهر الجاهعي للدور الثاني:

 .الصباحية نوع الدراسة : 

 .والثاني الدور : األول 9/12/2118في 1421:  ادار رقن وتاريخ األهر اإل

 الدور  التقدير الوعدل الجنس االسن الرباعي ت

  االٚي هتوسط 1.1121. أثٝ وًوا جالي جّاي الٔٗ 17

  االٚي هتوسط 222..1. ذوس ظ١ّٓ ٔٛزٞ ِذّد ٠ٍّاش ا١ِٚد 18

  االٚي ِتٛظط 2.23.1. ذوس عثّاْ لاادز عدٔاْ ِذّد 19

  االٚي ِتٛظط 2.5.21. أثٝ زش١د ِٕصٛز ظٍطاْ ٠اْڤ 21

  االٚي ِتٛظط 2.5.02. أثٝ خٛزش١د عاادي ظ١ّس اد١ٔص 21

  االٚي ِتٛظط 2.7522. أثٝ ادّد اهلل ثدع عدٔاْ ٔعاز 22

  االٚي ِتٛظط 2.1.13. ذوس ادّد عٍٝ ٔٛزٞ ١ّ٘ٓ 23

  االٚي ِتٛظط 2.1252. ذوس ٌط١ف وس٠ُ شىٛز دع١ٓ 24

  االٚي ِتٛظط 2.1002. ذوس صاٌخ فاتخ اشسف ١ٌٓ تٗ 25

  االٚي ِتٛظط 2.2521. ذوس عٍٟ فاظً عثاض ادّد 26

  االٚي ِتٛظط .2.217. أثٝ اهلل عثد ٍط١فاٌ عثد صفاء ١ِد٠ا 27

  االٚي ِتٛظط 2.5022. أثٝ ش٘ٛ دعٓ ظسٚزٔٛزٞ 28

  االٚي ِتٛظط 2.7233. أثٝ ادّد اٌسدّٓ عثد ش١سشااد زاخاْچ 29

  االٚي ِتٛظط .2.015. ذوس عثاض ِذّٛاد شاوس ِذّد 31

  االٚي ِتٛظط 2521... ذوس تىس اتسا١ُ٘ فؤااد فسٕ٘ه 31

  االٚي ِتٛظط 2502... ذوس ٘راي غٕٟ جّعٗ عّس 32
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 2118-2117العام الدراسي :  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة الكلية : 

 ...............القسن : 

 . 5/9/2118في11289/ 3/13 رقن وتاريخ األهر الجاهعي للدور األول:

 9/12/2118 في1421 رقن وتاريخ األهر الجاهعي للدور الثاني:

 الصباحية نوع الدراسة : 

 والثاني الدور : األول 9/12/2118 في1421:  ادار رقن وتاريخ األهر اإل

 الدور  التقدير الوعدل الجنس االسن الرباعي ت

 االٚي ِتٛظط 5002... ذوس جالي ٚ٘اب صثاح تاظً 33

 االٚي ِتٛظط 3127... أثٝ زت١ع ٘اشُ ظٍّاْ ٘دٜ 34

 االٚي ِتٛظط 3221... ذوس ع١ٍٛٞ دّد ُاتسا١٘ ادّد 35

 االٚي ِتٛظط 2..7... أثٝ خٛزش١د زش١د ئاالِذّد 36

 االٚي ِتٛظط .757... أثٝ زش١د جالي خ١ًٍ خٛشٟ 37

 االٚي ِتٛظط 1.22... أثٝ ا١ِٓ عٍٟ اظّاع١ً ظاشاْ 38

 االٚي ِتٛظط 5.2511. ذوس ٔجف ٓدع ِذّد ِٕٙد 38

 االٚي ِتٛظط 5.20.2. ذوس دِذّ عٍٟ جّعٗ ا٠ٙاب 41

 االٚي ِتٛظط 5.5522. ذوس اٌىس٠ُ عثد صاتس فازض ِذّد 41

 االٚي ِتٛظط 5.5327. ذوس ِطٍه عثد خاٌد ِطٍه 42

 االٚي ِتٛظط 5.7131. ذوس غفٛز ٔا٠ف دعٓ ِاٌه 43

 االٚي ِتٛظط 5.7227. ذوس ِذّد ِذّٛاد شىسٞ ادّد 44

 االٚي ِتٛظط 5.0022. ذوس ِذّٛاد اهلل عثد لاظُ عٍٟ 45

 االٚي ِتٛظط 5.1127. ذوس وس٠ُ فسج زؤٚف ِذّد 46

 االٚي ِتٛظط 5.1021. ذوس عٍٟ ِذّد ِج١د ِذّد واِساْ 47

 االٚي ِتٛظط 233..2. ذوس جاظُ عٍٟ دعٓ غعاْ 48
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 2118-2117العام الدراسي :  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة الكلية : 

 ...............القسن : 

 . 5/9/2118في11289/ 3/13 رقن وتاريخ األهر الجاهعي للدور األول:

 9/12/2118 في1421 رقن وتاريخ األهر الجاهعي للدور الثاني:

 الصباحية نوع الدراسة : 

 والثاني الدور : األول 9/12/2118 في1421:  ادار رقن وتاريخ األهر اإل

 الدور  التقدير الوعدل الجنس االسن الرباعي ت

 اٌثأٟ ِتٛظط 2.32.2. ذوس تٛأا صالح اٌد٠ٓ صاتس ا١ِٓ 49

 االٚي ِتٛظط 2.3700. أثٝ ِذّد ش٠ًٕ عٍٟ ظازٖ 51

 االٚي ِتٛظط 2.7233. ذوس واظُ طعّٗ شع١ة دع١ٓ 51

 االٚي ِتٛظط 2.13.2. ذوس دع١ٓ خٍف ِذّد ادّد 52

 االٚي ظطِتٛ 3.1131. ذوس اظّاع١ً ٔجُ ظاٌُ اظاِة 53

 االٚي ِتٛظط 3.1221. ذوس عطاٚٞ زت١ع اهلل عثد ِذّد 54

 االٚي ِتٛظط 3.2110. ذوس صاٌخ ِذّد ٌط١ف ِذّد 55

 االٚي ِتٛظط 3.2221. ذوس ِذّٛاد غٕٟ صثاح ٠ٛظف 56

 االٚي ِتٛظط 3.2073. ذوس أدّد ظس١٘د ٔصاز ادّد 57

 االٚي ِتٛظط 3.32.3. ذوس عجاج جالي ادّد ِذّد 58

 اٌثأٟ ِتٛظط .3.730. أثٝ دع١ٓ وس٠ُ دّصٖ ا٠ّاْ 59

 االٚي ِتٛظط 3.0212. ذوس عٍٝ ظع١د زاواْ اٌعص٠ص عثد 61

 االٚي ِتٛظط .3.132. ذوس فسج فازض ِذّد ْٚاظ١س 61

 االٚي ِتٛظط 7.1701. ذوس ادّد لاادز أٛز ١ّ٘ٓ 62

 اٌثأٟ ِتٛظط 7.1170. أثٝ اتسا١ُ٘ خ١ًٍ عثاض ش٠ٕة 63

 االٚي ِتٛظط 2..7.2. ذوس ٘راي عثد ِجٛي ِذّد 64

 اٌثأٟ ِتٛظط 7.3752. ذوس اهلل عثد اتسا١ُ٘ عثد أّاز 65
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 2118-2117العام الدراسي :  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة الكلية : 

 .............القسن : 

 . 5/9/2118في11289/ 3/13 رقن وتاريخ األهر الجاهعي للدور األول:

 9/12/2118 في1421 رقن وتاريخ األهر الجاهعي للدور الثاني:

 الصباحية نوع الدراسة : 

 والثاني الدور : األول 9/12/2118 في1421:  ادار رقن وتاريخ األهر اإل

 الدور  التقدير الوعدل الجنس االسن الرباعي ت

 اٌثأٟ ِتٛظط 0.2250. أثٝ اهلل عثد عٍٟ صّد ٚفاء 66

 االٚي ِتٛظط 0.2222. ذوس جاادز ادّد عّس طازق 67

 االٚي ِتٛظط 122..0. ذوس ِصطفٝ اٌسشاق عثد عٍٟ ِصطفٝ 68

 االٚي ِتٛظط 0.5135. ذوس ظ١ّس ش١اي جاظُ ١ٌٚد 69

 االٚي ِتٛظط 0.3221. ذوس ِذّد ٌٟٚ اشااد ِذّد 71

 االٚي ِتٛظط 0.3002. ذوس ِذّد ظع١د طٗ ش١ٕٟ 71

 االٚي ِتٛظط .0.732. ذوس ِذّد ٌٟٚ اشااد عٍٟ 72

 االٚي ِتٛظط 0.0227. أثٝ عّس عثّاْ ِذّد أ٠ٕٛز 73

 اٌثأٟ ِتٛظط 0.1221. أثٝ ِذّد عٍٟ دٛاض خٛٔاٚ 74

 االٚي ِتٛظط 0.1200. ذوس ظثع فاظً اهلل عثد زاِٟ 75

 االٚي ِتٛظط 1.1121. ذوس اهلل عثد ٔٛزٞ جٙااد شز٠اْ 76

 اٌثأٟ ِتٛظط .25..1. ذوس عّس ادّد د١ّد ز٠ثٛاز 77

 االٚي ِتٛظط 1.5535. ذوس ادٌٚت جٛا١ِس ظاِٟ عٍٟ 78

 االٚي ِتٛظط .1.322. ذوس ٔجُ فاتخ  ٘اٚزٞ تٛي شٗ 79

 االٚي ِتٛظط 1.3111. ذوس عّس طا٘س ٘دا٠ت ادّد 81

 االٚي ِتٛظط 1.0131. ذوس غ زٖ دّٗ ِج١د عاصٟ وازٚاْ 81
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 2118-2117العام الدراسي :  التربية البدنية وعلوم الرياضة كلية الكلية : 

 ..........القسن : 

 . 5/9/2118في11289/ 3/13 رقن وتاريخ األهر الجاهعي للدور األول:

 9/12/2118 في1421 رقن وتاريخ األهر الجاهعي للدور الثاني:

 الصباحية نوع الدراسة : 

 والثاني الدور : األول 9/12/2118 في1421:  ادار رقن وتاريخ األهر اإل

 الدور  التقدير الوعدل الجنس االسن الرباعي ت

 اٌثأٟ ِتٛظط 1.12.2. ذوس ا١ِٓ عٍٟ عاادي ٘ٛٔس 82

 اٌثأٟ ِتٛظط 1.1350. ذوس ِذّد صث١خ واِساْ أ١ِد 83

 اٌثأٟ هقبول 51.2522 ذوس اٌد٠ٓ ٔجُ تىس اهلل ف١ط ادّد 84

 االٚي ِمثٛي 51.2232 ذوس اهلل دعث خٛزش١د ادّد وازِٕد 85

 االٚي ِمثٛي 51.2222 ذوس زش١د اهلل عثد زش١د دّٗ ئاشتٟ 86

 االٚي ِمثٛي 2.3..51 ذوس ِذّٛاد تىس اتٛ ٠ٛظف شاادٞ 87

 اٌثأٟ ِمثٛي 51.2201 ذوس ِذّد عٍٟ اادز٠ط ادّد 88

 االٚي ِمثٛي 51.1.02 ذوس زش١د اهلل عثد وس٠ُ اد٠الْ 89

 اٌثأٟ ِمثٛي 52.5212 ذوس عٍٟ عثّاْ فٟو اهلل عثد 91

 اٌثأٟ ِمثٛي 52.2522 ذوس ظ١دوً دع١ٓ اٌماادز عثد عٍٟ 91

 اٌثأٟ ِمثٛي 52.0270 ذوس ِٙدٞ لاظٟ عدٔاْ عّس 92

 االٚي ِمثٛي 52.1272 ذوس ا١ِٓ جٛ٘س اوسَ شا٘ٛ 93

 اٌثأٟ ِمثٛي 52.5153 ذوس دّٗ ٌِٛٛاد ِذّد شأا 94

 االٚي ِمثٛي 0.73..5 ذوس اِأٗ اٌذك دعث تاظُ ِصطفٝ 95

 اٌثأٟ ِمثٛي 015..55 ذوس ِذّد فمٟ ِج١د طٍعت ١ّ٘ٓ 96

 اٌثأٟ ِمثٛي 52.2221 ذوس دع١ٓ عّس ١٘ٛا ٌّت ٘ٗ 97

 


