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 لم يجتاز محمود حمدان رعد مراد ذكور  / التايكواندو  .113

 لم يجتاز ماهر ابراهيم ابو سبيتان ابراهيم ذكور  / التايكواندو  .114
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 اجتاز احمد عثمان بدوان زينة إناث / التايكواندو  .113
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 لم يجتاز محمد سليمان عبابنه عبد هللا الطائرة / ذكور  الريشة  .136
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 لم يجتاز موفق محمد اكرم الرجبي عدنان القوى / ذكور  العاب  .146

 اجتاز محمد ضيف هللا املومني راشد القوى / ذكور  العاب  .147

 اجتاز خالد محمد بدوان حذيفة القوى / ذكور  العاب  .148
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 اجتاز محمود بني بكار رنا محمد القوى / إناث العاب  .151

 لم يجتاز رشيد وائل قبح ليان القوى / إناث العاب  .151

 اجتاز عادل العفيفي ملك خليل القوى / إناث العاب  .152

 لم يجتاز فراس كمال مخيمر ليان القوى / إناث العاب  .153
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  التالي:ول المتقدمين الذين اجتازوا اختبارات اللياقة البدنية مراجعة دائرة النشاطات الرياضية الجراء االختبارات الفنية حسب المواعيد في الجدلتيرجى من 

 

 

 

 

 



اختبارات اللياقة البدنية نتائج   / 2222-2222التفوق الرياض ي للعام الجامعي    

                                                                     

 

 

 

 املكان اللعبة الساعة التاريخ اليوم الرقم

 ستاد الجامعة الاردنية كرة القدم صباحا 11 29/8/2122 الاثنين 1

 دائرة النشاطات الرياضية كرة اليد صباحا 11 29/8/2122 الاثنين 2

 دائرة النشاطات الرياضية كراتيه صباحا11 29/8/2122 الاثنين 3

 دائرة النشاطات الرياضية كرة طاولة صباحا 11 29/8/2122 الاثنين 4

 دائرة النشاطات الرياضية كرة السلة مساء 4 29/8/2122 الاثنين 5

 ستاد الجامعة الاردنية العاب قوى  صباحا 11 31/8/2122 الثالثاء 6

 دائرة النشاطات الرياضية التايكواندو صباحا 11 31/8/2122 الثالثاء 7

 دائرة النشاطات الرياضية تنس ارض ي صباحا 11 31/8/2122 الثالثاء 8

 دائرة النشاطات الرياضية سكواش صباحا11 31/8/2122 الثالثاء 9

 دائرة النشاطات الرياضية كرة الطائرة ظهرا 12 31/8/2122 الثالثاء 11

 دائرة النشاطات الرياضية الريشة الطائرة ظهرا 12 31/8/2122 الثالثاء 11

 


