
 

 

 

 

 (2222 – 2222عام الدراسي  )لل  املاجستريه والدكتورا يبرناجم -لدراسات العليال االولي لقبولا تقرير             

 معدل الطالب قناة التقديم الدراست المطلوبت االسم الرباعي التسلسل
درجت االمتحان 

 التنافسي

مضافاً اليه الدرجاث  )

معدل اساس  ( المضافت

 المفاضلت
 حالت القبول

 

 يزشخ دظب انخطة فزس ثاًَ 55.677 68 67.58 انُفمة انخاصة دكتٕراِ ادًذ ػزٌبً طبغ طانى 1

 يزشخ دظب انخطة فزس ثاًَ 55.5677 65 87..66 انمبٕل انؼاو دكتٕراِ دظٍٍجالل كايم ػبٕد  7

 يزشخ دظب انخطة فزس أل 55.7.7 76 65.77 انمبٕل انؼاو دكتٕراِ دظٍ ػهً دظٍٍ ػهً 7

 يزشخ خارج انخطة فزس أل 577..55 .7 66.855 انمبٕل انؼاو دكتٕراِ بكز باطم كايم يزاد 6

7 
 دظٍٍ ػبذ انٓادي يٓذي

 يذظٍ
 يزشخ دظب انخطة فزس أل 58.1187 71 61.188 انُفمة انخاصة دكتٕراِ

 غٍز يزشخ 176..58 66 67.567 انمبٕل انؼاو دكتٕراِ ادًذ  جهٍم أطًاػٍم  ػبذ 8
 

 يزشخ دظب انخطة فزس أل 57.6767 71 67.777 انُفمة انخاصة دكتٕراِ ػًار طًٍز يذًذ ػشأي 5

 يزشخ دظب انخطة فزس ثاًَ 57.7.85 67 68.761 انُفمة انخاصة دكتٕراِ جٕاد كاظى سغٍز فزج 6

 يزشخ خارج انخطة فزس ثاًَ تذٌٔز يماػذ 57.8767 67 67.777 انمبٕل انؼاو دكتٕراِ ٌاطز شٍٓذ ػبذانزدًٍ دًٍذ 7

 غٍز يزشخ 57.7781 67 67.777 انمبٕل انؼاو دكتٕراِ سٌُب جًال دًٕدي ػبذ .1
 

 غٍز يزشخ 57.1616 67 67.556 انمبٕل انؼاو دكتٕراِ ْادي صانخاٌالف دظٍ  11
 

 يزشخ دظب انخطة فزس ثاًَ 51.851 76 67.77 انُفمة انخاصة دكتٕراِ باطى  خضٍز  ػباص دًادي 17

 جامعة دياىل

 كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة

 شعبة الدراسات العليا



 

 

 يزشخ دظب انخطة فزس ثاًَ 51.17.7 61 66.177 انُفمة انخاصة دكتٕراِ ٔاثك شاكز يذًٕد طهًاٌ 17

 غٍز يزشخ 6776..5 76 77..68 انمبٕل انؼاو دكتٕراِ خهٍفة ػًز َاظى ػهٕاٌ 16
 

 يزشخ دظب انخطة فزس ثاًَ 6.85..5 77 67.761 انُفمة انخاصة دكتٕراِ يصطفى ْٕبً ٔدٍذ ػبٕع 17

 يزشخ خارج انخطة فزس ثاًَ 7.77..5 77 67.757 انمبٕل انؼاو دكتٕراِ ػائذ صادب كاظى شًخً 18

 يزشخ خارج انخطة فزس ثاًَ 1817..5 77 68.718 انمبٕل انؼاو دكتٕراِ باطى دأد يذظٍ جبز 15

16 
يذًذ ػبذانًُؼى ػبذانزساق 

 لاطى
 غٍز يزشخ 558...5 77 67.786 انُفمة انخاصة دكتٕراِ

 

 يزشخ دظب انخطة فزس أل 87.878777 87 68.811 انمبٕل انؼاو ياجظتٍز َٕر ياجذ خهٍم خًٍض 17

 غٍز يزشخ 85.67 77 61.7 انُفمة انخاصة دكتٕراِ ػٍاعلصً صانخ يذًذ  .7
 

 غٍز يزشخ 85.8665 76 67.171 انمبٕل انؼاو دكتٕراِ دٍذر ػبذانشْزِ ربٍظ خهف 71
 

77 
ادًذ ػباص ػهً خاٌ يايّ 

 خاٌ
 غٍز يزشخ 85.76717 .6 867..57 انُفمة انخاصة دكتٕراِ

 

 غٍز يزشخ 88.568 71 55.56 انُفمة انخاصة دكتٕراِ يٓا دظٍ يصهخ ادًذ 77
 

 يزشخ دظب انخطة فزس أل 86.5776575777876 87 56.7 انُفمة انخاصة ياجظتٍز ػًز يذًذ صبز ادًذ 76

 يزشخ دظب انخطة فزس أل 87.671677.786677 76 55.86 انُفمة انخاصة ياجظتٍز ادًذ صانخ خهف دظٍ 77

 يزشخ دظب انخطة فزس ثاًَ 6578775165.18..8 77 57.777 انمبٕل انؼاو ياجظتٍز بُاس َاظى جاطى ػشٌش 78

 غٍز يزشخ 77.7576 77 57.766 انمبٕل انؼاو ياجظتٍز َاس َاظى جاطى ػشٌش 75
 

 غٍز يزشخ 766776756776..77 68 57.67 انمبٕل انؼاو ياجظتٍز ػال ػبذ انٕادذ ػهً يذًذ 76
 

 يزشخ دظب انخطة فزس ثاًَ 76.7177677777.56 76 58.111 انُفمة انخاصة ياجظتٍز ٔطٍ فٍصم ػبٕد كاظى 77



 

 

 غٍز يزشخ 75.5877677777767 77 55.167 انمبٕل انؼاو ياجظتٍز ػبذهللا  خانذ َٕياٌ ػبذ .7
 

 يزشخ دظب انخطة فزس ثاًَ 75.11.677717767 76 57.716 انُفمة انخاصة ياجظتٍز ْاجز ثائز فارص خًٍض 71

 غٍز يزشخ 78.811.677757656 67 778..56 انمبٕل انؼاو ياجظتٍز غفٕريطًٍّ يشْز ػهٕاٌ  77
 

 يزشخ خارج انخطة فزس ثاًَ تذٌٔز يماػذ 78.7765171778665 61 57.6.7 انمبٕل انؼاو ياجظتٍز بزٌٓاٌ ػبذانؼشٌش ثايز شالل 77

 يزشخ دظب انخطة فزس ثاًَ 78.777177.777777 67 51.76 انُفمة انخاصة ياجظتٍز يذًذ جًٍم جًؼّ يذًذ ايٍٍ 76

 يزشخ دظب انخطة فزس ثاًَ 78.77675.7757777 67 57.677 انُفمة انخاصة ياجظتٍز رٌاو خانذ يغٍز ادًذ 77

 يزشخ دظب انخطة فزس ثاًَ 88777.666877..78 78 57.7.7 انُفمة انخاصة ياجظتٍز ػبذ هللا  دًٍذ  يذظٍ  ػهٕاٌ 78

 غٍز يزشخ 77.8757778777787 77 57.55 انمبٕل انؼاو ياجظتٍز رافذ ػهٕاٌ  دظٌٕافٍاء  75
 

 غٍز يزشخ 77.8.78717857676 .6 87.677 انمبٕل انؼاو ياجظتٍز ػباص شالل خهٍم بذز 76
 

 غٍز يزشخ 77.767.67.517776 77 57.76 انُفمة انخاصة ياجظتٍز أص ػهً  كاظى دظٍٍ 77
 

 غٍز يزشخ 678667517716..77 67 85.557 انُفمة انخاصة ياجظتٍز طهًاٌ ادًذدانٍا  ْاشى  .6
 

 غٍز يزشخ 76.7766787.86867 77 51.777 انمبٕل انؼاو ياجظتٍز ػهً ادًذ سٌذاٌ خهف 61
 

 غٍز يزشخ 76776.777...76.7 61 57.578 انمبٕل انؼاو ياجظتٍز نٍث  ربٍغ ابزاٍْى كاظى 67
 

 غٍز يزشخ 76.7751587777777 77 767..5 انُفمة انخاصة ياجظتٍز ابزاٍْى يذٍظٍيصطفى دكٍى  67
 

 غٍز يزشخ 567.8785..76.777 .6 57.77 انُفمة انخاصة ياجظتٍز يصطفى يذًذ يجٍذ خًٍض 66
 

 غٍز يزشخ 76.16.67.117665 75 1...87 انُفمة انخاصة ياجظتٍز دظٍ   ػهً  دظٍٍ  جاطى 67
 

 غٍز يزشخ 76.177.7.8788567 76 766..5 انُفمة انخاصة ياجظتٍز شٍاع يذًذبزْاٌ َشار  68
 



 

 

 غٍز يزشخ 76.1781757777676 77 57.576 انُفمة انخاصة ياجظتٍز دٍذر رضا شزار ػشٌش 65
 

 غٍز يزشخ 77.6777865667877 66 17...5 انُفمة انخاصة ياجظتٍز سٌذٌٔ ػالء خهف دٍذر 66
 

 غٍز يزشخ 77.77887.7756678 66 86.665 انُفمة انخاصة ياجظتٍز شزٌاٌرٔاء دًٍذ يذظٍ  67
 

 غٍز يزشخ 77.7567675866166 77 57.187 انُفمة انخاصة ياجظتٍز يذًذ دظٍ ادًذ دبٍب .7
 

 غٍز يزشخ 7717667168.5..77 66 7..88 انُفمة انخاصة ياجظتٍز ادًذ َٕح كزٌى دظٍ 71
 

 غٍز يزشخ 77.7757788567671 65 86.77 انُفمة انخاصة ياجظتٍز يذًٕد شاكز دظٍ ْادي 77
 

 غٍز يزشخ 77.7665666.77178 61 85.87 انُفمة انخاصة ياجظتٍز طٍف ياجذ صانخ يٓذي 77
 

 غٍز يزشخ 77.7.817.67665 68 87.76 انُفمة انخاصة ياجظتٍز بٍشكٕت ابزاٍْى فزج طهًٍاٌ 76
 

 غٍز يزشخ 77.88.715.775777 .7 57.777 انُفمة انخاصة ياجظتٍز يذًذ صالح كاظى ػهً 77
 

 يزشخ خارج انخطة فزس أل 77.87566776.1767 78 76..8 انمبٕل انؼاو ياجظتٍز يٍض فارص ػهٕاٌ دظٌٕ 78

 غٍز يزشخ 77.665788771.5.7 75 778..5 انمبٕل انؼاو ياجظتٍز ايٍز يُذر ػباص كاظى 75
 

 غٍز يزشخ 77.77.8.61867616 78 51.777 انُفمة انخاصة ياجظتٍز َٕر يذًذ خهٍم يذًذ 76
 

 غٍز يزشخ 7...77.1.5.87771 76 57.771 انمبٕل انؼاو ياجظتٍز َٕر  جاطى جٕاد جؼفز 77
 

 غٍز يزشخ 755765677617..77 .7 56.757 انمبٕل انؼاو ياجظتٍز دظٍٍ ػهً دظٍ ػهً .8
 

 غٍز يزشخ 777577667877..77 78 55...5 انؼاو انمبٕل ياجظتٍز يصطفى جًؼّ ػبذ طّ 81
 

 غٍز يزشخ 71.56668.761.176 77 6...87 انمبٕل انؼاو ياجظتٍز ػبذ هللا صانخ فزداٌ خهف 87
 

 غٍز يزشخ 71.561777.767686 66 86.165 انُفمة انخاصة ياجظتٍز يذًذ يٓذي جًؼّ طؼٍذ 87
 



 

 

 غٍز يزشخ 71.865776.7777.8 .6 87.667 انؼاوانمبٕل  ياجظتٍز ػهً  تٕفٍك  ػبذ يُٓم 86
 

 غٍز يزشخ 71.77577777.7787 67 88.17 انُفمة انخاصة ياجظتٍز طارق ٌاص خضٍز ػباص 87
 

 غٍز يزشخ 71.651.76778.777 67 86.68 انُفمة انخاصة ياجظتٍز ػادل يذًذ ػبٍذ يذًذ 88
 

 غٍز يزشخ 71.6867.87586887 77 85.677 انُفمة انخاصة ياجظتٍز يذًٕد دايذ يذًٕد خضٍز 85
 

 غٍز يزشخ 71.1766177.61767 76 86.871 انمبٕل انؼاو ياجظتٍز جاطى  ابزاٍْى ػباص يٓذي 86
 

 غٍز يزشخ 7671577676876..7 .7 85.167 انمبٕل انؼاو ياجظتٍز ػهً ْالل دًٍذ ادًذ 87
 

 غٍز يزشخ 66778.7677657..7 67 81.811 انُفمة انخاصة ياجظتٍز ػهً ػبذ انخانك ادًذ  لذٔ .5
 

 غٍز يزشخ 5177877.65.8...7 77 86.867 انُفمة انخاصة ياجظتٍز طانب ادرٌض ػطٍّ ػهً 51
 

 غٍز يزشخ 67.75777777757.7 77 88.118 انُفمة انخاصة ياجظتٍز ػًز ػبذانظتار كزٌى طتٕر 57
 

 غٍز يزشخ 67.5776776777667 77 85.57 انخاصةانُفمة  ياجظتٍز يٍض يظٓز ػبذ انكزٌى طهٍى 57
 

 غٍز يزشخ 67.77771.777776 67 87.587 انُفمة انخاصة ياجظتٍز َٕرا صباح يٓذي دظٍٍ 56
 

 غٍز يزشخ 67.7777.177686 78 61..5 انُفمة انخاصة ياجظتٍز ادًذ طؼذ ػهٕاٌ كاظى 57
 

 غٍز يزشخ 67.7167677.75757 77 86.67 انُفمة انخاصة ياجظتٍز دظٍٍ ػهً صانخ يذًٕد 58
 

 غٍز يزشخ 67.7677566.16.51 77 17..87 انُفمة انخاصة ياجظتٍز يصطفى طؼذ ظاْز دًٍذ 55
 

 غٍز يزشخ 66.7.17.8177.161 76 87.666 انمبٕل انؼاو ياجظتٍز دٍذر َاٌف تزكً جًٍم 56
 

 غٍز يزشخ 66.7761565.18.67 71 85.757 انُفمة انخاصة ياجظتٍز فارص ػهً طّ ٌاطٍٍ 57
 

 غٍز يزشخ 65.7771777167777 71 51.57 انُفمة انخاصة ياجظتٍز اًٌٍ داتى ابزاٍْى جاطى .6
 



 

 

 غٍز يزشخ 65.5155775675567 75 87.167 انُفمة انخاصة ياجظتٍز يذًذ ػبذ انذًٍذ يُذٌم دظٍٍ 61
 

 غٍز يزشخ 65.81771667.7567 78 86.811 انمبٕل انؼاو ياجظتٍز دٕراء دظٍٍ ادًذ دٍذر 67
 

 غٍز يزشخ 65.7776777175788 .7 88.667 انمبٕل انؼاو ياجظتٍز َشٕاٌ كايم ػٕاد ػبذ 67
 

 غٍز يزشخ 65.7677676678777 75 85.17 انمبٕل انؼاو ياجظتٍز خانذ يجٍذ دًٍذ ػهً 66
 

 غٍز يزشخ 78..68.87187667 76 81.68 انُفمة انخاصة ياجظتٍز يذًذ اركاٌ  ػهً دظٍٍ 67
 

 غٍز يزشخ 68.77588577.776 17 57.777 انمبٕل انؼاو ياجظتٍز يصطفى يذًذ دأد طهًاٌ 68
 

 غٍز يزشخ 68.786.8768.7.57 77 87.777 انُفمة انخاصة ياجظتٍز دٍذر َاٌف دظٍ يذظٍ 65
 

 غٍز يزشخ 77767.7661..68.7 77 85.7.1 انُفمة انخاصة ياجظتٍز ُْذ يٓذي ػهٕاٌ يٓذي 66
 

 غٍز يزشخ 6677.7815756..68 77 81.67 انُفمة انخاصة ياجظتٍز يذًذ خانذ يصهخ ُْذي 67
 

 غٍز يزشخ 67.71776.7787777 .7 81.677 انُفمة انخاصة ياجظتٍز يذًذ دظٍٍ ٔنً جؼفز .7
 

 يزشخ خارج انخطة فزس ثاًَ 6677557..67.5577 76 87.576 انمبٕل انؼاو ياجظتٍز لاطى دظٍ يذًذ ػهً 71

 تُذٍة 67.6117551.87.15 76 87.677 انُفمة انخاصة ياجظتٍز ٔضاح طهٍى ادًذ يذًذ 77
 

 غٍز يزشخ 757777775571..67 77 87.677 انُفمة انخاصة ياجظتٍز ػهً  ػبذ  طانى  يذًٍٍذ 77
 

 غٍز يزشخ 66.577771.117857 77 86.718 انُفمة انخاصة ياجظتٍز ػًار رػذ كزٌى دظٍ 76
 

 غٍز يزشخ 7777..66.767156 77 81.78 انُفمة انخاصة ياجظتٍز اٌاد طؼذٌٔ ػبذانزضا فزداٌ 77
 

 غٍز يزشخ 66.71.66657.178 76 75..76 انُفمة انخاصة ياجظتٍز رٌاض ػبذ انمادر ػبذ دظٍ 78
 

 غٍز يزشخ 66.15871.7766.78 76 87.787 انخاصة انُفمة ياجظتٍز ػًار أٌاد أطًاػٍم ػبذانجبار 75
 



 

 

 يزشخ خارج انخطة فزس ثاًَ 687817787776..66 77 75.7 انُفمة انخاصة ياجظتٍز ادظاٌ ػهً خهٍفّ طانى 76

 غٍز يزشخ 67.77766.7686168 78 87.75 انُفمة انخاصة ياجظتٍز يصطفى  ضٍاء لذٔري جٕاد 77
 

 غٍز يزشخ 87..67887676..67 75 776..81 انُفمة انخاصة ياجظتٍز فال فاضم ػبذهللا يخهف ..1
 

 غٍز يزشخ 61.7776866.57777 77 77.75 انمبٕل انؼاو ياجظتٍز فٍصم  يجذي  دظٍٍ  ػهٍٕي 1.1
 

 غٍز يزشخ 61.7858778.68767 76 75.766 انُفمة انخاصة ياجظتٍز سٌُب ادًذ ػبذانخانك جبار 1.7
 

 غٍز يزشخ 61.1887167667587 71 77.15 انُفمة انخاصة ياجظتٍز ػبذهللا ايجذ  دظٍٍ ػهٕاٌ 1.7
 

 غٍز يزشخ 15757778186...6 75 76.887 انمبٕل انؼاو ياجظتٍز رػذ ػهً سٌذاٌ خهف 1.6
 

 غٍز يزشخ 77.8767775118777 77 77.66 انمبٕل انؼاو ياجظتٍز اًٌٍ ػذَاٌ يذًذ يٓذي 1.7
 

 86.778 انمبٕل انؼاو ياجظتٍز ػهً اطًاػٍم  ابزاٍْى  دظٍ 1.8
  

 تُذٍة
 

1.5 
ػبذانكزٌى نؤي يذًذ 

 ػبذانكزٌى
 57.886 انمبٕل انؼاو ياجظتٍز

  
 تُذٍة

 

 77.7.7 انُفمة انخاصة ياجظتٍز يذًذ ٔنٍذ طهًاٌ دأد 1.6
  

 تُذٍة
 

 6..81 انُفمة انخاصة ياجظتٍز ٔائم لاطى يذًذ طؼٍذ 1.7
  

 تُذٍة
 

 


