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" الدفعة األولى" أسماء الطمبة المرشحين لمقبول في برامج الماجستير
 2019/2020عمى الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 
تعمن كمية الدراسات العميا في جامعة البمقاء التطبيقية أسماء الطمبة المرشحين لمقبول في برامج 

.  2019/2020الماجستير عمى الفصل الدراسي األول من العام الجامعي
عمى الطالب مراجعة تسجيل الكمية المعنية لمكميات الجامعية خارج المركز، ومسجل الدراسات 

 ولغاية يوم 8/9/2019العميا لكميات المركز، خالل ساعات الدوام الرسمي اعتبارا من يوم األحد 
:   وفق البرنامج التالي12/9/2019الخميس 
برنامج ماجستير التقنيات الحيوية، إدارة موارد المياه والبيئة، عمم الحاسوب،  يوم األحد  .1

8/9/2019. 
 برنامج ماجستير الرياضيات، الكيمياء التطبيقية، الفيزياء التطبيقية يوم االثنين  .2

9/9/2019 

برنامج ماجستير إدارة المشاريع  .3
 .10/9/2019، التخطيط اإلقميمي يوم الثالثاء 

 .11/9/2019برنامج ماجستير المحاسبة يوم االربعاء .4
 .12/9/2019لمطمبة المستنكفين من كافة التخصصات في المركز يوم الخميس  .5
دارتيا .6 كمية الحصن الجامعية يومي االثنين /  برنامج ماجستير ىندسة تحميو المياه وا 

 ولمطمبة المستنكفين من التخصص يوم األربعاء 10/9/2019 والثالثاء 9/9/2019
11/9/2019 

كمية اليندسة التكنولوجية يومي االثنين /برنامج ماجستير ىندسة الميكاترونكس .7
 ولمطمبة المستنكفين من التخصص يوم األربعاء  10/9/2019 والثالثاء 9/9/2019

11/9/2019.  
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كمية عمان الجامعية لمعموم المالية واإلدارية يومي /  برنامج ماجستير إدارة األعمال .8
 .10/9/2019 والثالثاء 9/9/2019االثنين 

كمية عمان الجامعية لمعموم المالية واإلدارية يوم / برنامجي ماجستير المحاسبة والتمويل  .9
 .11/9/2019األربعاء 

لمطمبة المستنكفين من كافة التخصصات  في كمية عمان الجامعية يوم الخميس  .10
12/9/2019 
 

كمية األميرة عالية من /  برنامجي ماجستير عمم النفس التربوي واإلدارة التربوية .11
، ولمطمبة المستنكفين من 11/9/2019 ولغاية يوم األربعاء 9/9/2019يوم االثنين 

 .12/9/2019التخصص يوم الخميس 

 عمى جميع الطمبة المرشحين لمقبول إحضار قيد فردي حديث عند التسجيل *
 عممًا بأن القبول مشروط باستكمال أية نواقص تتعمق بامتحانات المغة اإلنجميزية والعربية، أو أية 

مالحظات أخرى تتعمق بالوثائق الثبوتية المقدمة 
عمى الطالب التأكد من توقيع نموذج التنسيب بالقبول، واإلطالع عمى تعميمات منح درجة 

. الماجستير المعمول بيا في الجامعة من خالل الرابط
http://www.bau.edu.jo/bauar/Colleges/Graduate_Studies/media/rules_20

17.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bau.edu.jo/bauar/Colleges/Graduate_Studies/media/rules_2017.pdf
http://www.bau.edu.jo/bauar/Colleges/Graduate_Studies/media/rules_2017.pdf
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كمية األعمال  / أسماء الطمبة المرشحين لمقبول في برنامج ماجستير إدارة المشاريع
 2019/2020عمى الفصل الدراسي األول 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

المسار الذي قبل عميو الطالب االسم الرقم 

رسالة  ىديل محمد حديثة المعادات  .1

رسالة  ىشام محمد ذيب الـجبالي  .2

رسالة ىبو نائل عبد الحميم عربيات    .3

رسالة صالح الدين يوسف الفي العجولين   .4
رسالة محمد فارس محمد الخرابشة   .5
 رسالة سمسبيل خالد محمد الرحاحمة  .6
 رسالةاسماء زياد نعمان الخريسات   .7
 رسالةمرح محمد عبداهلل قطيشات    .8
 رسالةيزن سامي بوسف الربضي    .9

رسالة ميساء ىاشم خميل القيسي    .10
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كمية األعمال  عمى  /أسماء الطمبة  المرشحين لمقبول في برنامج ماجستير المحاسبة
 2019/2020األول الفصل الدراسي 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المسار  االسم الرقم 

 رسالة ايناس فوزي عبدالحميد ابورمان  .1
 رسالة سجى احمد سميمان الفاعوري  .2
رسالة شروق فارع عبد الحافظ الحجاحجو   .3
رسالة ايمان مخمد سممان ابو ىديب   .4
رسالة ليث اسماعيل يوسف العواممة   .5
رسالة امنو خالد محمود القرعان   .6
 رسالة عبدالحميد حسين عبد الحميد الحياري  .7
رسالة نور رضوان احمد ابو السمن   .8
 رسالة ىبو غازي عبدالنعيم الزيادات  .9
 رسالة عبداهلل فارس فالح زيتون  .10
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كمية األعمال  / أسماء الطمبة  المرشحين لمقبول في برنامج ماجستير التخطيط اإلقميمي
 2019/2020عمى الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المسار االسم الرقم 

رسالة ىبو حسن محمود مطمق   .1
رسالة احمد حسن فالح صمادي   .2
شامل دينا وليد عبد اهلل الخريسات   .3
شامل محمود سمطان فيصل شطناوي   .4
 شاملعمي ابراىيم حسن بزبز   .5

 شاملمظفر نواف سعود القاضي   .6

 شامل لجين صائب ىاني عربيات  .7

 شاملتسنيم مصطفى نوفان العساف   .8

 شامل محمد وصفي رضوان خريسات  .9

 شامل صفوان محمود امين المناصير  .10

صييب محمد عبد الفتاح   .11
الجدوع 

 شامل

 شامل صبا حسن حمداهلل الخرابشة  .12

 شاملامين ىايل حسين الشبمي   .13

 شامل يزيد عبد الحافظ محمد عنانبو  .14

 شامل فيصل كمال عبد الفتاح النحمة  .15

 شاملفارس سامي محمد الزعبي   .16

 شامل معتصم عياده خميف السميحات  .17
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كمية عمان الجامعية / أسماء الطمبة  المرشحين لمقبول في برنامج ماجستير التمويل
 2019/2020 عمى الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

المسار  االسم الرقم 

رسالة فراس فؤاد محمود ابو حمود   .1
رسالة امين فالح جبر الحسابين   .2
عاصم سميح عبدالحافظ   .3

الرواشدة 
رسالة 

 شامل لينا عمي ذياب الجالد  .4
 رسالة حنان حازم عبدالمنعم الحوراني  .5
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كمية عمان الجامعية / أسماء الطمبة  المرشحين لمقبول في برنامج ماجستير المحاسبة

 2019/2020 عمى الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

المسار  االسم الرقم 

 رسالةبكر عارف محمد الخرشة   .1
رسالة محمود أسعد سعيد عاشور   .2
رسالة عمي عاطف عمي الخرابشة   .3
رؤى عبد الميدي ياسين   .4

 العداسين الضمور
رسالة 

رسالة عمي خمف محمد الربيحات   .5
رسالة  وجدان عمي ابراىيم ابوركب  .6
رسالة يزن عودة رجا الحمد   .7
 رسالة روان عاطف عيسى الوريكات  .8
شامل عمران عمي ياسين الزيود   .9
رسالة االء شكري عبدالكريم عربيات   .10
 شامل عامر عمي عبدالكريم البحر  .11
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كمية عمان الجامعية / أسماء الطمبة  المرشحين لمقبول في برنامج ماجستير إدارة األعمال

 2019/2020 عمى الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

المسار  االسم الرقم 

شامل احمد منذر محمد عربيات   .1
 رسالة جياد محمد حمدان التيم  .2

رسالة ممك مسعود محمود مرار   .3
شامل شيد محمد عبداهلل العبادي   .4
 شامل اسيد عبداهلل عبدالقادر المومني  .5
رسالة راما عبدالكريم منصور السحيم   .6
 رسالة اسراء قاظم محمود جابر  .7
 رسالة حازم ماىر سالم ابو خضر  .8
شامل عبداهلل خالد عبداهلل جرادات   .9
شامل اسيل عماد روحي شاىين   .10
شامل مرح خميل عز الدين القواسمو   .11
رسالة سناء عمران خميل رباح   .12
رسالة حياة طو مشيور العقيل   .13
رسالة محمود حسني محمد السعود   .14
رسالة والء عايد عبدالرحمن قطيشات   .15
رسالة معاويو جمال سميمان ارتيمو   .16
رسالة قاسم عمي محمد ابو رمان   .17
رسالة زيد صالح عيسى الشراب   .18
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رسالة ىديل احمد صالح المعابرة   .19
رسالة عبد اليادي يوسف حمود القالب   .20
رسالة نيسبان ابراىيم جميل الشطرات   .21
رسالة حنان مصطفى محمد الحنيطي   .22
رسالة يزيد سميمان محمود صبح   .23
شامل عبداهلل موسى احمد الصرايرة   .24
رسالة شادي محمد عمي شحاده   .25
شامل لينو ىاني احمد محمود   .26
رسالة عبد اهلل عمر صالح صالح   .27
رسالة ينال سميمان محمود صبح   .28
رسالة غصون خضر مصطفى دبش   .29
رسالة مرح عمي عايد الموزي   .30
شامل لينو محمد ياسين الصبيحي   .31
رسالة ايات احمد محمد الصمادي   .32
رسالة وعد يوسف سالم الرحامنة   .33
رسالة آيو طارق محمد الناصر   .34
رسالة زين ىاني ابراىيم النوافمة   .35
شامل شاكر احمد ابو حمور "محمود خير"  .36
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كمية األميرة عالية الجامعية / أسماء الطمبة  المرشحين لمقبول في برنامج ماجستير اإلدارة التربوية
 2019/2020عمى الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

المسار  االسم الرقم 

رسالة  دعاء محمد جميل المومني  .1

رسالة بالل عيسى عوده الوريكات   .2

رسالة  فرح مازن محمود الطيراوي  .3

رسالة  اماني صالح محمد ابو عمي  .4

رسالة  ميس محمد صالح أبو الغنم  .5

شامل  مرام محمود حمد العطيوي  .6

رسالة تسنيم عناد عوده البكار   .7

رسالة ايمان مأمون محمد حسين   .8

رسالة محمد عبداهلل عبد الوالي العسولي   .9

رسالة حمزة عاطف سالم الخوالدة   .10

رسالة حذيفة محمود عامر خضر   .11

رسالة وفاء داود صالح الحسامي   .12

شامل " حاج أحمد"ىبو خميل محمد   .13

رسالة تمارا رمضان عمي الدعجة   .14

رسالة رائدة عمي احمد الشنيكات   .15

رسالة مي عبد المحسن ابراىيم سممونة   .16
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رسالة أحمد زياد مضحي حرز اهلل    .17

 رسالة  حمزة نايف خف السواعير  .18

رسالة لبيبة وليد محمد الصقر   .19

رسالة نجاح ربيع سالمة الزيود   .20

شامل ايمان صبحي عمي اليندي   .21

رسالة روال مصطفى العبد عرفة   .22

رسالة آمال بيجت صالح المومني   .23

رسالة وفاء أحمد سميمان الصمادي   .24

رسالة حال موسى يوسف عنانبة   .25

رسالة فاطمة فارس احمد البعول   .26

رسالة شروق نزال عبد الربضي   .27

شامل فاطمة فايز ابراىيم الصمادي   .28

شامل حمزة أحمد حسن ربابعة   .29

رسالة شيماء زياد محمد الحصان   .30

رسالة االء احمد عمي ابو العناز   .31

شامل دعاء فايز خميل الصمادي   .32

شامل أحمد عبداهلل ابراىيم بني عطا   .33
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رسالة سعاد محمد يوسف القضاه   .34

رسالة عارف محمد سعيد الغزو   .35

شامل جميمة حسين سالمة الجبالي   .36

شامل ديما أكرم مفمح القضاة   .37

شامل حنين محمد عبدالكريم مومني   .38

شامل رنيم محمد أحمد المومني   .39

شامل زينب محمود مصطفى الغزو   .40

شامل عمي محمد عبداهلل غزو   .41

رسالة حازم غالب احمد الديك   .42

رسالة نيروز احمد عمي الحسين   .43

رسالة حنان محمد عطاهلل بني ياسين   .44

رسالة سارة حسني احمد الدواغره   .45

رسالة غدير أديب عبدالنبي دحادحة   .46

شامل اسالم غالب عوض العمري   .47

رسالة ياسر رضا صالح الرفاعي   .48

شامل ىديل طو عبدالوىاب طو   .49

شامل محمد نيار عمي المصري   .50
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كمية األميرة عالية الجامعية / أسماء الطمبة  المرشحين لمقبول في برنامج ماجستير عمم النفس التربوي
 2019/2020عمى الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المسار  االسم الرقم 

رسالة فاطمة محمد عقمة الزبون   .1

شامل أماني صالح ابراىيم السعايدة   .2

رسالة محمد اسماعيل عبداهلل العواممة   .3

شامل حنان عبدالرؤوف محمد خريشة   .4

شامل ميا خالد عبدالمحسن ابو الغنم   .5

رسالة خالد صالح ابراىيم بني عطا   .6

رسالة شروق محمد محمود الصمادي   .7
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أسماء الطمبة المرشحين لمقبول في برنامج ماجستير إدارة موارد المياه والبيئة 
  2020/2019 األولاألولالفصل الدراسي 

 المسار االسم الرقم
 رسالة ىبو محمد احمد المحاميد   .1
رسالة دعاء اسماعيل احمد ابو حمور   .2
رسالة تسنيم مصطفى نوفان العساف    .3
رسالة  مالك حسين عبدالحميد الحياري   .4
 شامل منصور عمي ممدوح الزبن   .5

 
 

أسماء الطمبة المرشحين لمقبول في برنامج ماجستير التقنيات الحيوية أسماء الطمبة المرشحين لمقبول في برنامج ماجستير التقنيات الحيوية 
  22001199//22002200األول األول الفصل الدراسي 

 المسار االسم الرقم
 شامل بنان عيسى محمد الشقور  .1
 شامل فرح عادل خميل ابو صيام  .2
 شامل دالل عبد القادر عبد العزيز  الشايب  .3

 شامل محمد محمود محمد الجبعي  .4
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أسماء الطمبة المرشحين لمقبول في برنامج ماجستير الرياضيات  أسماء الطمبة المرشحين لمقبول في برنامج ماجستير الرياضيات  
  20202020//20192019لمفصل الدراسي االوللمفصل الدراسي االول

 المسار االسم الرقم
رسالة  تقوى عمر عبدالسالم الخرابشة  .1
رسالة رواند احمد حمدان السكارنو   .2
رسالة  صالح محمد مثقال الجراح  .3
رسالة حنين محمد عبد الكريم الغنانيم   .4
رسالة  مجد ابراىيم احمد الرحامنو  .5
رسالة  تسنيم احمد مطمق الرحامنو  .6
رسالة  مرح محمد حسن الدباس  .7
رسالة  سمير عبد الميدي سميمان الزن  .8
رسالة  معتز احمد مينا مناصره  .9

 
 

أسماء الطمبة المرشحين لمقبول في برنامج ماجستير الفيزياء التطبيقية  أسماء الطمبة المرشحين لمقبول في برنامج ماجستير الفيزياء التطبيقية  
  20202020//20192019لمفصل الدراسي االوللمفصل الدراسي االول

المسار  االسم الرقم
 رسالة حمزه محمد احمد الزعبي  .1
 رسالة فراس نايف اسماعيل داود  .2
 رسالةياسر فوزي حسين العالوين   .3
احمد " مصطفى خير"مرح  .4

النسور 
شامل 

اريج عبدالحافظ عبدالقادر   .5
 الرماضنو

شامل 

شامل  موسى احمد عقيل الشرمان  .6
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 أسماء الطمبة المرشحين لمقبول في برنامج الكيمياء التطبيقية
 2019/2020الفصل الدراسي االول 

المسار  االسم الرقم
رسالة محمد حسين محمد ربابعو   .1
 رسالةبراء احمد عبد الفتاح غنيمات   .2

 
 

  
/  أسماء الطمبة المرشحين لمقبول في برنامج ماجستير عمم الحاسوب/  أسماء الطمبة المرشحين لمقبول في برنامج ماجستير عمم الحاسوب

  20202020//20192019لمفصل الدراسي االوللمفصل الدراسي االول
 المسار االسم الرقم
 رسالة عيد ماجد عيد الحجاحجو  .1
 رسالةىديل محمود محمد جبريل   .2
رسالة ياسمين عدنان احمد الدباس   .3
رسالة  خالد بالل خالد قراده  .4
 رسالة ميس محمد حمدان الفشيكات  .5
 رسالةفيصل عبدالكريم محمد الكايد   .6
احمد محمد عبدالرحمن   .7

 اسكندر
 رسالة
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اليندسة التكنولوجية / ىندسة الميكاترونيكس أسماء الطمبة المرشحين لمقبول في برنامج  اليندسة التكنولوجية / ىندسة الميكاترونيكس 
  20202020//20192019لمفصل الدراسي االوللمفصل الدراسي االول

 المسار االسم الرقم
 رسالة غيث فتحي احمد سماعنة  .1
 رسالة عبد الكريم عمي عبد الكريم الزيود  .2
 شاملابراىيم اسماعيل ابراىيم خريس   .3
 رسالة شيرين مازن عبداهلل السيد  .4
 شامل محمد يونس عبد الحافظ دعنا  .5
 شاملاحمد عمي محمد الضرغام   .6
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