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 ) الماجستير، الدبلوم العالي( برامج في للقبول المرشحين الطلبة أسماء
 "الخامسة الدفعة "2022/2023 الجامعي العام مناألول  الدراسي الفصل على

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

 بأن ، علما  2022/2023  الجامعي العام مناألول  الدراسي الفصل على )الماجستير، الدبلوم العالي(

 األصول حسب مصدقة  الكترونيا   الطالب بها تقدم التي الثبوتية الوثائق جميع بإحضار مشروط القبول

 .اإلنجليزية اللغة بامتحان تتعلق التي والوثائق

على الطالب مراجعة تسجيل الكلية المعنية للكليات الجامعية خارج المركز، ومسجل الدراسات    

من  12/202210لغاية يوم االربعاء   9/10/2022االحد  اعتبارا من يوم العليا لكليات المركز 

 وفق البرنامج التالي: الثالثة بعد الظهرة التاسعة صباحا  ولغاية الساعة الساع

 المركز /المحاسبة  ،القليميادارة االعمال، ادارة الموارد البشرية ، ادارة المشاريع، التخطيط ا ماجستير  برامج -
 .9/10/2022االحد  يوم

يوم االثنين  المركزالتحاليل الطبية/  الكيمياء التطبيقية، الرياضيات، الفيزياء التطبيقية،برامج ماجستير -
10/10/2022. 

علم الحاسوب، امن ، التغذية وتكنولوجيا الغذاء،التقنيات الحيوية، ادارة موارد المياه والبيئةبرامج ماجستير  -
 .11/10/2022يوم الثالثاء  المركز /الفضاء االلكتروني

 .12/10/2022 االربعاء يوم  المشار اليها اعاله/ المركز ماجستيرال برامج من المستنكفين -

 .10/10/2022الطبية/ كلية الزرقاء الجامعية يوم االثنين برنامج ماجستير التحاليل  -

 .11/10/2022 الثالثاءالمستنكفين من برنامج ماجستير التحاليل الطبية/ كلية الزرقاء الجامعية يوم  -

برامج الدبلوم العالي في صعوبات التعلم ، الدبلوم العالي في التربية/ كلية االميرة رحمة الجامعية يوم  -
 .10/10/2022 االثنين

كلية عجلون الجامعية ، الدبلوم العالي في التربية/ كلية االميرة برامج الدبلوم العالي في التربية/ شعبة  -
 .11/10/2022عالية الجامعية يوم الثالثاء 

 .12/10/2022 االربعاء يومالدبلوم العالي المشار اليها اعاله  برامج من المستنكفين -

المرشحين للقبول في برامج الدبلوم العالي مراجعة كلية االميرة رحمة الجامعية **  على جميع الطلبة 
 الستكمال اجراءات تسجليهم حسب االصول.

  

 العليا الدراسات كلية مسجل لدى الموجود بالقبول التنسيب نموذج توقيع من التأكد الطالب على*
  الرابط خالل من الجامعة في بها المعمول الماجستير درجة منح تعليمات على واالطالع

http://www.bau.edu.jo/bauar/Colleges/Graduate_Studies/ 

media/rules_2017.pdf  
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 أسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج ماجستير إدارة الموارد البشرية / كلية االعمال

 2022/2023الفصل الدراسي األول من العام الجامعي على 

 اسم المسار االسم الرقم

 الرسالة عفاف محمد عبدالفتاح الدباس  .1
 

 الرسالة معيقل رضوان محمد الخليفات  .2
 

 الشامل ريم توفيق محمد المعايعة  .3
 

 الرسالة سناء محمد حسن القاضي  .4
 

 الشامل مرح خالد رفائيل حجازين  .5
 

 الرسالة ابراهيم عبدالمجيد الشبلياسيل   .6
 

 رسالة نجود عادل حمدان ابو هزيم  .7
 

 رسالة لجين حسين محمد الجبور" مشروط بالتخرج"  .8
 

 رسالة رها خالد عبد الرحمن الخرابشة  .9
 

 شامل دارا جميل شوكات الفريحات  .10
 

 رسالة طالل عمر عوض الجبرة  .11
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 أسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج ماجستير إدارة االعمال / كلية االعمال

 2022/2023على الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 اسم المسار االسم الرقم

 عبدهللا علي حسن الوشاح  .1
 

 رسالة

 رنيم ايمن عيسى مومني  .2
 

 رسالة

 رسالة دعاء عماد الدين احمد العزة  .3
 

 رحمة احمد محمد ابو هزيم  .4
 

 الشامل

 انيسه حسن محمود عوفي  .5
 

 الرسالة

 عادل عبد الحكيم عبد المهدي العزام  .6
 

 الرسالة

 ديما صالح راشد خرابشة  .7
 

 الرسالة

 بتول محمد ابراهيم القطيطات  .8
 

 الرسالة

 مالك بسام عبد الكريم العوابده  .9
 

 الرسالة
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 االعمالأسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج ماجستير التخطيط االقليمي / كلية 

 2022/2023على الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 

 اسم المسار االسم الرقم

 الرسالة مهدي خميس محمد الرفاعي  .1

 الشامل سالم مهدي  امين الرماضنه  .2

 الرسالة رهف يوسف نهار المساعدة  .3

 الرسالة شرين احمد متعب العدوان  .4

 الرسالة ليلى غازي سعد المشاعلة  .5

 

 

 أسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج ماجستير المحاسبة / كلية االعمال

 2022/2023على الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 اسم المسار االسم الرقم

 رسالة فرح خليل عبدالرزاق قطيشات  .1
 

 رسالة اسراء بشير امين الزعبي  .2
 

 رسالة نور سامي محمد البقور  .3
 

حسين الزعبيثامر صالح   .4  رسالة 
 

 رسالة رنا عايد عبد النبي ابو صنوبر  .5
 

 

 



5 

 

 

ماجستير إدارة المشاريع/ كلية االعمال على  في برنامج أسماء الطلبة المرشحين للقبول

 2022/2023الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 

 

  

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

الفصل الدراسي األول من العام الجامعي على  غازي لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

2022/2023 

 المسار االسم الرقم
 

1.  
 عال محمد توفيق زرقوش بلقروق

 رسالة
 

2.  
 محمود احمد حسن النعيمات

 رسالة
 

3.  
 عبير محمود حسين طعامنه

 رسالة
 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم المسار اسم الطالب الرقم

 الشامل هبه فيصل ابراهيم الراعي  .1
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األمير أسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج ماجستير أمن الفضاء اإللكتروني/ كلية 

على الفصل الدراسي األول من العام  عبدهللا بن غازي لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 2022/2023الجامعي 

 المسار االسم الرقم

 رسالة خالد احمد حميد الشرايعة  .1

 رسالة نضال جعفر عزمي جمعة  .2

 

 

 

أسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج ماجستير التغذية وتكنولوجيا الغذاء/ كلية الزراعة 

 2022/2023التكنولوجية على الفصل الدراسي األول 

 مالحظات االسم الرقم

 رسالة معالي سالم مفرح العلياني  .1
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كلية  /أسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج ماجستير إدارة موارد المياه والبيئة

 2022/2023الزراعة التكنولوجية على الفصل الدراسي األول 

 

 مالحظات االسم الرقم

 رسالة ايمان محمد احمد العمايرة  .1

2.  
 منذر عبدهللا بركات الحيصة

 رسالة

 

 

 

أسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج ماجستير التقنيات الحيوية/ كلية الزراعة التكنولوجية 

 2022/2023على الفصل الدراسي األول 

 

 مالحظات االسم الرقم

 رسالة سيرين يوسف محمد الفراج  .1

 رسالة براءة احمد محمد صندوقة  .2

 رسالة ياسمين احمد رمضان ابو هنية  .3
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 أسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج ماجستير الفيزياء التطبيقية/ كلية العلوم

 2022/2023على الفصل الدراسي األول من العام الجامعي  

 

 المسار االسم الرقم

 رسالة مفيد جعفر مفيد كرديه  .1

 

 

 التطبيقية/ كلية العلوم الكيمياءأسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج ماجستير 

 2022/2023على الفصل الدراسي األول من العام الجامعي  

 

 المسار االسم الرقم

 رسالة هناء عماد الدين احمد ابو سل  .1

 رسالة محمد سعيد احمد ابو زبيد  .2

 رسالة هيا حسين محمد المسعود  .3
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الرياضيات/ كلية العلوم على الفصل أسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج ماجستير 

 2022/2023الدراسي األول من العام الجامعي 

 مالحظات االسم الرقم

 رسالة بشرى محمود صادق الصمادي  .1

 رسالة أنس محمود محمد ابو فارس  .2

3.  
 اية محمد ابراهيم العمري

 رسالة

 مشروط بالتخرج

 رسالة احمد محمد حسن حمادات  .4

 شامل طارق محمد احمد طه  .5

 رسالة رحمة عبدالقادر علي الربابعة  .6

 رسالة عمار فيصل احمد ابو ضلع  .7

 رسالة محمد حسين خلف الزعبي  .8
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في برنامج ماجستير التحاليل الطبية/ كلية الزرقاء الجامعية على  للقبول  المرشحينأسماء الطلبة 

 2022/2023الفصل الدراسي األول 

 مالحظات االسم الرقم

 رسالة معاذ قاسم محمد بري  .1

 شامل سارة عوني محمد عياش  .2

 رسالة بيسان خالد اسعد اخميس  .3

 رسالة نانسي محمد حسين جاد هللا  .4

 رسالة  ايمان خالد محمد المشاقبة  .5

 رسالة ايمان علي صالح الغويري  .6

 رسالة رزان مسعود حسني بريش  .7

 رسالة سارة خالد محمد المشاقبة   .8

 رسالة محمد صقر محمد الحروب  .9

 رسالة الرا ابراهيم علي عواد  .10

 شامل االء عمار عزمي مروج  .11

 شامل سارة ادهام محمد محمد  .12

 رسالة شذى سمير عبدهللا الشديفات  .13

 رسالة محمد امحمد المزايدهفرح   .14

 شامل روان احمد عقلة حماشا  .15
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 في برنامج ماجستير التحاليل الطبية/ كلية العلوم المرشحين للقبولأسماء الطلبة 

 2022/2023على الفصل الدراسي األول 

 مالحظات االسم الرقم

 رسالة احمد نضال سليمان العموش  .1

 رسالة وعد احمد موسى الطراونة  .2

 شامل سهر سمير فهمي جابر  .3

 رسالة تقى بشار محمد العجارمة  .4

 رسالة حنان عبدهللا طالل الشناق  .5

 رسالة مها عبدالحليم حسن الحياري  .6

 رسالة طارق محمد عقاب صالح  .7

 شامل اسامة جمال محمد الناجي  .8

 رسالة مالك ابراهيم عبدهللا الهندي  .9

 شامل نجوى سيف احمد سيف  .10

 رسالة يارا احمد رسالن عابد  .11

 شامل بيان رائد غازي خليفة  .12

 رسالة محمد محمود حسين الزهيري  .13

 رسالة روان رائد عبدالقادر النجار  .14

 رسالة سجى نائل جمل قصقص  .15
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عجلون كلية شعبة  /  الدبلوم العالي في التربيةللقبول في برنامج  المرشحين أسماء الطلبة

 2022/2023على الفصل الدراسي األول من العام الجامعي  الجامعية

 االسم الرقم

 نيبال زياد سلطي جويعد  .1

 ميساء احمد محمود بني عطا  .2

 تماره هاني سليم البدور  .3

 روان احمد محمد المومني  .4

 احمد ناصيف محمد الزغول  .5

 اسيل وليد إبراهيم بني عطا  .6

 مريم شحادة شكيب شديد  .7

 تقى ثائر محمد الصمادي  .8

 مجدولين محمود محمد سحاحلة  .9

 ايمان محمود محمد الغرايبة  .10
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 لية االميرة رحمةك /  الدبلوم العالي في التربيةللقبول في برنامج  المرشحينأسماء الطلبة 

 2022/2023على الفصل الدراسي األول من العام الجامعي  الجامعية

 االسم الرقم

 العواملة قاسم الفتاح عبد مريم  .1

 الوشاح سليمان محمد عذراء  .2

 العلي خليف عواد  هناء  .3

 مساعده خالد وليد شروق  .4

 الحياري مصطفى احمد محمد  .5

 السعايدة محمود سامي أمل  .6

 الرحمن عبد طلب جميل مأمون  .7

 الدقس عبدالمالك محمد حسام  .8

 شريدة علي هللا عبد علي  .9

 حياصات احمد الحميد عبد احمد  .10

 حدوش احمد محمد مراد  .11

 عبيدات علي حسن سحر  .12

 محمود عزت ذياب رانية  .13

 اسيل حسين راجي العربيات  .14

 عبدهللا بشير حمدان الزعبي  .15

 الطواهيه صالح احمد محمد  .16
 الرحاحله هللا عودة عيد طارق  .17
 النعيمات الفتاح عبد خلف نصر  .18
 العلوان فالح حسن وحيد  .19
 الغنانيم محمد حمد وفاء  .20

 الشطي علي عادل خالد  .21
 ابوركبة سالمة عيد اميرة  .22
 الصالحين علي سعود عالء  .23
 الخريسات سليمان ركان قبس  .24
 عامر بني إبراهيم محمد حازم  .25
 الزعبي ايوب اكرم راشد  .26

 خليفة الرحامنهيوسف محمد   .27
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لية االميرة عالية / ك الدبلوم العالي في التربيةللقبول في برنامج  المرشحينأسماء الطلبة 

 2022/2023على الفصل الدراسي األول من العام الجامعي  الجامعية

 االسم الرقم

 نادين هشام حمزة العبادي  .1

 فاطمة احمد عودة العجولين  .2

 الشديفاتمحمد إبراهيم احمد   .3

 شهد عماد شفيق عبدالرحيم  .4

 شيماء عمر اسماعيل يونس  .5

 أسال سعود علي التراكية  .6

 ثائر محمد سعيد الخطيب  .7

 خليل ابراهيم مصطفى الجريري  .8

 شيرين فارس فرح قاقيش  .9

 حال شاهر اسماعيل العزازمة  .10

 محمود مهند محمود المحيسن  .11

 رحمات علي عبدالجبار الفقيه  .12

محمد الشريده حنين ضرار  .13  

 ضيف هللا عوض محمد داوود  .14

 علي طالل علي ابو الحسنى  .15

 محمد صايل قاسم خرابشة  .16

 دولي انطانيوس عيسى سكس  .17

 محمد حسين محمد شلباية  .18
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/ كلية  الدبلوم العالي في صعوبات التعلمللقبول في برنامج  المرشحينأسماء الطلبة 

 2022/2023الجامعية على الفصل الدراسي األول من العام الجامعي  رحمةاالميرة 

 االسم الرقم

 قصي منصور محمود الزغير  .1

 فرح محمد مفلح أبو عرابي  .2

 بالل جمال إبراهيم دحبور  .3

 االء ذياب محمد المعيمعة  .4

 سناء طه عبدالقادر الطواهية  .5

 واصل عبدالرزاق شعبان العطيات  .6

 عوجاننور تيسير العبد   .7

 براءة احمد محمد المرعي  .8

 منال مصلح سالم أبو سرحان  .9
 

 

 


