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 الدراسات العليا برامج في  للقبول المرشحين الطلبة أسماء
 "االولى  الدفعة " 2022/2023  الجامعي العام من االول الدراسي الفصل على 

 
 في للقبول المرشحين الطلبة أسماء التطبيقية البلقاء جامعة في العليا الدراسات كلية تعلن

،  2022/2023الجامعي   العام  من االول  الدراسي الفصل على الدراسات العليابرامج  
الكترونيا    الطالب بها تقدم التي الثبوتية الوثائق جميع بإحضار مشروط القبول بأن علما  

 .اإلنجليزية اللغة بامتحان تتعلق التي والوثائق األصول حسب مصدقة
على الطالب مراجعة تسجيل الكلية المعنية للكليات الجامعية خارج المركز، ومسجل 

  االربعاء الدراسات العليا لكليات المركز خالل ساعات الدوام الرسمي اعتبارا من يوم  
من الساعة التاسعة صباحا  ولغاية    26/9/2022  االثنين ولغاية يوم    21/9/2022

 امج التالي: وفق البرن ظهرا   الثانيةالساعة  
المركز يوم االربعاء    /برامج ماجستير امن الفضاء االلكتروني،  علم الحاسوب -

 . 21/9/2022الموافق 
الحيويةماجستير    برامج - التطبيقية  ،التقنيات  الخميس    الكيمياء  يوم  المركز   /

 . 22/9/2022الموافق 
يوم االحد الموافق   المركز  /المستنكفين من برامج الماجستير المشار اليها اعاله -

25/9/2022 . 
برنامج ماجستير إدارة االعمال/ كلية عمان الجامعية للعلوم المالية واالدارية   -

 . 21/9/2022يوم االربعاء الموافق 
برنامج ماجستير المحاسبة/ كلية عمان الجامعية للعلوم المالية واالدارية يوم   -

 . 22/9/2022الخميس الموافق 
يوم   - المالية واالدارية  للعلوم  الجامعية  عمان  /كلية  التمويل  ماجستير  برنامج 

 . 25/9/2022الموافق  االحد
المستنكفين من برامج الماجستير المشار اليها اعاله/ كلية عمان الجامعية للعلوم   -

 .26/9/2022المالية واالدارية يوم االثنين الموافق 
كلية االميرة عالية الجامعية يوم االربعاء   /برنامج ماجستتتير االدارة التربوية   -

 .21/9/2022الموافق  

المستتنكفين من برنامج ماجستتير االدارة التربوية/كلية االميرة عالية الجامعية  -

  22/9/2022يوم الخميس 

 ةيتكليتة االميرة رحمتة الجتامع  /صتتتتعوبتات التعلمبرامج التدبلوم العتالي في   -

والدبلوم العالي في التربية/ شتعبة كلية عجلون الجامعية يوم االربعاء الموافق 

21/9/2022. 

والدبلوم العتالي  ةيتكليتة االميرة رحمتة الجتامع /التربيتةبرامج الدبلوم العتالي في   -

 .22/9/2022في التربية/ كلية االميرة عالية الجامعية يوم الخميس الموافق 

لوم العالي المشتتار اليها اعاله/  يوم االحد الموافق المستتتنكفين من برامج الدب -

25/9/2022 
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 كلية مسجل لدى الموجود بالقبول التنسيب نموذج توقيع من  التأكد الطالب على*

واالطالع الدراسات  في بها المعمول الماجستير درجة منح تعليمات على العليا، 
 الرابط خالل من الجامعة

http://www.bau.edu.jo/bauar/Colleges/Graduate_Studies/
media/rules_2017.pdf  
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أسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج ماجستير ادارة االعمال / كلية عمان  

الجامعية للعلوم المالية واالدارية على الفصل الدراسي األول من العام الجامعي  

2022/2023 

 

 

 اسم المسار  اسم الطالب  الرقم 

 رستتتالة   زياد عبد الكريم سليمان الزعبي   .1

 رستتتالة   نور ابراهيم عبدهللا القضاه    .2

 رستتتتالة  عبدهللا نمر داود العدوان   .3

 رستتتتالة  عالونه " محمد محمد مهدي"الحوراء   .4

 شتتتتامل  تسنيم عطا حسن الصمادي    .5

 رستتتالة  عمار محمد نبيل اللحام    .6

 رستتتالة  نهار الحجايا عمر غالب   .7

 رستتتالة  محمود اسامة محمود العنانزة  .8

 رستتتالة  بندر عوض بخيت العريمي   .9

 رستتتالة  حازم عبداالله متروك البداينه   .10

 رستتتالة  فاطمة خالد عبدهللا الصمادي   .11

 شتتتتامل  وئام عمر صايل الغويري   .12

 شامل محمد يوسف سليمان الخشاشنة    .13
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أسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج ماجستير التمويل / كلية عمان  

الجامعية للعلوم المالية واالدارية على الفصل الدراسي األول من العام الجامعي  

2022/2023 

 المسار   اسم الطالب  الرقم 

 رسالة  فرح محمد احمد النسور 1

 رسالة  دانيا قاسم محمد الحمود   2

 رسالة  عاليه عماد أحمد الصباغ   3

 رسالة  معاذ احمد عبد الكريم الدبعي   4

 رسالة سالي مصباح جمعة عقل  5

 رسالة ديما كمال جالل عربيات  6

 رسالة اسامة ناصر حسين الصوالحي  7

 رسالة معتصم مروان نايف الحجاج   8

 رسالة ريان نهار محمود ابو سويلم   9
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أسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج ماجستير  المحاسبة / كلية عمان  

الجامعية للعلوم المالية واالدارية على الفصل الدراسي األول من العام الجامعي  

2022/2023 

 اسم المسار  االسم الرقم  

 رسالة راية محمد عبد النور السباعي   .1

 رسالة محمد خالد حمزة الحجاحجة   .2

عبدالرحمن محمد حمدي عبدالرحمن   .3

 اكريم

 رسالة

 رسالة عمر صالح ياسين حميدان   .4

 رسالة نور عماد جميل الشواوره  .5

 رسالة غسان جمال عوده النسور  .6

 رسالة محمد سليمان محمد الحوراني   .7

 رسالة عناد محمد قبالن الشوابكه   .8

 رسالة علي الكساسبه عمار احمد   .9
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أسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج ماجستير اإلدارة التربوية / كلية  

على الفصل الدراسي األول من العام الجامعي   االميرة عالية الجامعية 

2022/2023 

 اسم المسار االسم الرقم 

 الشامل  معيقل رضوان محمد الخليفات   .1

 الرسالة  الصباغ عالية عماد احمد   .2

 الرسالة  شهد عبدالكريم سعيد جاد هللا   .3

 الرسالة  أحالم سليمان محمد الحربيات   .4

 الرسالة  عون ذياب عبدهللا الشوابكة   .5

 الرسالة  بشرى صالح عزت عنيني   .6

 الرسالة  بشرى خالد إسماعيل العجارمة  .7

 الشامل  بلقيس أسامة يوسف اسماعيل  .8

 الرسالة  الفواعير اسيل محمود محمد   .9

 الرسالة  سهى سليمان خليل الحوامدة   .10

 الرسالة  سالي علي عبدالحليم الشرايعة  .11

 الرسالة  رزان خليل مفضي الحياصات   .12
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اسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج الدبلوم العالي في صعوبات التعلم/  

االول من العام الجامعي  كلية االميرة رحمة الجامعية على الفصل الدراسي  

2022/2023 

 
 الرقم 

 اسم الطالب

يه عبدهللا طاهر رضوان آ  .1  

 تسنيم خالد عبدالرزاق الجالودي  .2
 المعتصم عليان خلف الهروط  .3

 يوسف محّمد عبد الهادي الدعاجنة   .4
 شروق خالد احمد العلوان   .5

 سهاد وصفي عبد الجليل بحر   .6

 رغد بسام عبد المجيد السعافين    .7
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اسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج الدبلوم العالي في التربية/  شعبة كلية  

 2022/2023عجلون الجامعية على الفصل الدراسي االول من العام الجامعي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم الطالب   الرقم 

 الفت كامل عبدالسالم العرود  .1

الزغولبراءه فارس احمد   .2  

 ريتا سليمان علي الدرابكه   .3

 سيما محمود محمد سحاحله   .4

 مالك غازى فريد االيوب   .5

 حليمه ابراهيم مصطفى شعبان   .6
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اسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج الدبلوم العالي في  التربية/ كلية  

العام الجامعي  االميرة عالية الجامعية على الفصل الدراسي االول من 

2022/2023 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم الطالب   الرقم 

 هيثم عبد هللا خليل عبد الخالق  .1

 أحمد ماجد خالد الضامن   .2

 هديل وائل حلمي البداوي   .3

 أمجاد محمد سالمة الغانم   .4

 محمد كامل عبدالكريم السواعير   .5

 خالد حسين جبر سعاده   .6

 موسى عبدالرحيم محمد عرباس   .7

المحيسن عبلة أمين بنية   .8  

 شهد سالمة مسلم العرجان  .9

 ميساء عطا يوسف سليمان   .10
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اسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج الدبلوم العالي في التربية/ كلية االميرة  

 2022/2023رحمة الجامعية على الفصل الدراسي االول من العام الجامعي  

 

 اسم الطالب الرقم 

عبدهللا درادكة شرين محمود    .1  

 نغم صالح الدين علي الكردي  .2
 امال إسماعيل قبالن الرحامنه  .3

 كرم ماجد اسماعيل الصانع   .4
 ندى شاهر رجا الشقيرات   .5

 نورالدين احمد محمد عمايره  .6

 ايات محمد كايد خريسات   .7
 عبد هللا عبد العزيز مفضي الزيود   .8
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للقبول في برنامج ماجستير التقنيات الحيوية/ كلية الزراعة أسماء الطلبة المرشحين 

 2022/2023التكنولوجية على الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 المسار  االسم الرقم 
 شامل عروب موسى نمر الفاعور   .1

 رسالة محمد مساعده تسنيم مشهور   .2
 رسالة إسراء عبد الحكيم عامر خالف   .3

 رسالة بتول طالل سليمان الكعابنه   .4

 رسالة رشا غسان سامي عثمان   .5
 رسالة احمد بكر سلمان الحراسيس   .6

 شامل بتول فواز سلمان المناصير   .7

 رسالة تمارا ماجد سطام الضمور  .8

 رسالة ميس يوسف اعبيد هللا سليم   .9
 رسالة ايمن سالم ابوكركي تسنيم   .10

 شامل ديما عبدهللا احمد ربايعه  .11

 شامل احمد سعدي عبدالرحمن الجمال  .12

 رسالة لينا محمد حامد المومني   .13
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أسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج ماجستير أمن الفضاء االلكتروني/ كلية األمير 

 معلوماتعبدهللا بن غازي لالتصاالت وتكنولوجيا ال

 2022/2023على الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 المسار  االسم الرقم 

 رسالة  شادن صالح عيسى الشراب  .1
 رسالة  حمدان الشوافعةبشار ماجد    .2

 رسالة  ريام باسم مفلح الحجاج   .3

 رسالة  إسراء عدنان محمود الحايك   .4

 رسالة  مؤيد محمود شعبان كناكر   .5

 رسالة  فراس عبدالقادر موسى الكوز   .6
 رسالة  ثامر حسين سلمان ابو الزينات   .7

 رسالة  حازم خالد رضوان عربيات   .8
 شامل  قتيبه قاسم محمد الكرايمه  .9

 رسالة  محمد وليد فهد القرامسه  .10
 رسالة  غادة يوسف يحي الجيالني   .11

 

 

أسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج ماجستير علم الحاسوب/ كلية األمير 

 عبدهللا بن غازي لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

 2022/2023الفصل الدراسي األول من العام الجامعي على 

 المسار  االسم الرقم 

 رسالة احمد محمود حماد ابومحفوظ  .1

 رسالة عريب محمد عبداللطيف الرشدان  .2
 رسالة غدير اسعد صالح العبادي   .3

 شامل الفتاح النحله ريناس كمال عبد   .4
 رسالة لين جمال عبد الفتاح ابوناصر  .5

 رسالة محمد محمود حسن جابر   .6
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 برنامج ماجستير الكيمياء التطبيقية/ كلية العلومأسماء الطلبة المرشحين للقبول في 

 2022/2023على الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 المسار  االسم الرقم 
علي    .1 محمد  الرحمن  عبد 

 السميرات 
 رسالة

 رسالة اسراء نايف احمد العواطلة   .2

 رسالة أيوب جمعة عبد العزيز جودة   .3

 رسالة آيه ناصر محمود الرحامنه   .4
 رسالة محمد ضيف هللا محمد أبو سعيد   .5

 رسالة هند حامد عبد المجيد العبدالالت  .6

 رسالة براء عوض فهد الخريشة  .7

 رسالة محمد سلطان هديل داود   .8

 رسالة عبدهللا محمد قبالن الوريكات   .9
 شامل زهرة عمر محمد الفاعوري   .10

 شامل ليث طاهر محمد ابو شرار  .11

 

 

 

 

 

 

 

 

 


