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أسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج ماجستير إدارة موارد المياة والبيئة/ كلية 

 2020/2021الزراعة التكنولوجية  على الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 

 المسار االسم 

 رسالة تحسين محمد حجاحجهحمزة   .1

 رسالة خديجة عبدالحليم هاشم العطيات  .2

 رسالة سجى غالب حامد الضمور  .3

 رسالة سلسبيل محمد علي أبوظريس  .4

 رسالة وليد نبيل ابراهيم ابوعليان  .5

 رسالة مرح محمد ضيف هللا المالحمة  .6

 

/ كلية الزراعة  الحيويةأسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج ماجستير التقنيات 

 2020/2021على الفصل الدراسي األول من العام الجامعي التكنولوجية 

 

 المسار االسم 

 شامل انس علي حسن القضاه  .1

 شامل انس محمود يوسف العربيات  .2

 رسالة ايات مصطفى احمد الصالحات  .3

 رسالة ايفا محمود طالب كزمي  .4

بيان عبد الوالي محمد سعيد   .5

 العجلوني
 شامل

 رسالة فرح عيد أحمد الفاعوري  .6

 رسالة ميس هذام غازي صبري  .7



 

2 

 

 

أسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج ماجستير هندسة الجيوماتكس/ كلية الهندسة  
 2020/2021على الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 

 المسار االسم 

 رسالة أحمد جبر محمد الشطي  .1

 رسالة الشوابكةدانا أكرم نايل   .2

 رسالة دعاء عزالدين محمد أبو شعيره  .3

 رسالة سفيان سالم محمد الحراحشة  .4

 رسالة صابرين قدر عبد الحافظ الحجاحجه  .5

 رسالة فرح محمد رشيد الكلوب  .6

 رسالة ميساء مخلد محمود الحجاحجه  .7

 رسالة هاله محمود صالح البقور  .8

 رسالة           فارس سالم خلف الخوالدة  .9

 رسالة تاال موسى مصطفى مجدالوية     .10

 رسالة       أمال إبراهيم يوسف العزيزي  .11

 شامل خولة علي أرشيد كلوب  .12

 رسالة أنس هاني عبد الخرابشة  .13
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 أسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج ماجستير هندسة حاسوب/أنظمة حاسبات

 2020/2021الفصل الدراسي األول من العام الجامعي / كلية الهندسة التكنولوجية على 

 

 المسار االسم 

 شامل أمل ابراهيم سالمه الهبارنه  .1

 شامل محمد عبدهللا ارفيفان الرقاد  .2

 

 

 

 

 أسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج ماجستير هندسة الميكاترونكس/

 2020/2021العام الجامعي كلية الهندسة التكنولوجية على الفصل الدراسي األول من 

 

 المسار االسم 

 شامل حمزة محمد حسن الترك  .1

 شامل سليمان حسام سليمان الزعبي  .2
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 سماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج ماجستير هندسة تحلية المياة وادارتها/أ

 2020/2021كلية الحصن الجامعية على الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 المسار االسم 

 الرسالة احمد عصام محمد عبابنه  .1

 الرسالة تقى رائد محمد النوافله  .2

 الرسالة رؤى أحمد حسين نصار  .3

 الرسالة زيد محمد هدى خريسات  .4

 الرسالة علي يوسف عايد روابده  .5

 الرسالة محمود أيمن محمود زريقات  .6

 الرسالة عبدالعزيز قاسم محمد بشابشه  .7

 الرسالة سامي يوسف الربضي يوسف  .8
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أسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج ماجستير علم الحاسوب /كلية األمير عبد هللا 

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

2020/2021 

 المسار االسم 

 رسالة مصطفى سالم محمد العيسى  .1

 رسالة يزن ايمن احمد الصمادي  .2

 رسالة اياس احمد عبد الرحمن قداره  .3

 رسالة غدير احمد عبودي الهبيشان  .4

 رسالة يزيد محمود علي الحجاج  .5

 رسالة نسمه محمد علي النعيمات  .6

 شامل امنة جميل حسين كنانة  .7

 شامل أمنه عوض عبد العزيز المعادات  .8

 رسالة أحمد طـه جميل الجبره  .9

 رسالة تيماء حمد محمود المزيد  .10

 

 

 أسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج ماجستير الفيزياء التطبيقية /كلية العلوم

 2020/2021على الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 المسار االسم 

 رسالة محمود شاكر عوض الحياصات   .1

 رسالة حمزه محمد أحمد الزعبي  .2

الرحمن العلوانمها محمد عبد   .3  رسالة 

عواد الدباس سمير سارة  .4  رسالة 
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 أسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج ماجستير الكيمياء التطبيقية /كلية العلوم

 2020/2021على الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 

 المسار االسم 

 رسالة إيمان سليم ابراهيم االطرش   .1

 رسالة ديمة وليد خلف الشوابكه   .2

 رسالة  خالد عبد الهادي صالح جمعه  .3

 رسالة مادلين فواز طالب العوده  .4

 شامل عبد هللا عثمان محمد غنيم   .5

 شامل مالك محمد عبد هللا الدرادكة ) متوقع تخرجه(  .6

 شامل أروى عاطف راضي البكار  .7

 شامل  معاذ أحمد محمد رضوان  .8

 شامل النسورجميل صقر جميل   .9
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أسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج ماجستير الرياضيات /كلية العلوم على الفصل 

 2020/2021الدراسي األول من العام الجامعي 

 المسار االسم 

 رسالة عمر عقلة إبراهيم الزعبي       ) متوقع تخرجه(  .1

 رسالة ) متوقع تخرجه(       محمد نضال محمد صمادي  .2

 رسالة ) متوقع تخرجه(    يوسف محمود محمد شويات   .3

 رسالة ) متوقع تخرجه(  إسراء إبراهيم خضر الضبابات  .4

 رسالة سيف الدين محمود سليم الشويات  .5

 رسالة محمد وليد فالح الزريقات  .6

 رسالة ) متوقع تخرجه(        بتول فريد محمد االبرق  .7

 رسالة عبد هللا فهمي محمد الزغول  .8

 رسالة محمد جبر محمد اغنيم  .9

 شامل دينا حسن عبد الهواوشه  .10

 شامل ذكرى محمد خالد الصمادي  .11

 شامل ذكرى إياد يوسف ابو طربوش  .12

 شامل ثابت حسني عطاهللا بني سلمان  .13

 شامل سامي جورج اسكندر جاسر  .14

 شامل الهام منصور سعدي ابو ضريس  .15

 شامل صهيب عماد حسين الفريحات  .16

 شامل أميمة محمد ناصر الصمادي  .17
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أسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج ماجستير التحاليل الطبية /كلية العلوم على 

 2020/2021الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 المسار االسم الرقم

 رسالة ايمان سليمان محمد المومني  .1

 رسالة باسل جريس سالم سماوي  .2

الحميد علي سمرينحنين عبد   .3  رسالة 

 رسالة دانه صالح عبد الرحمن المحادين  .4

 رسالة رفيدة سمير فرحان الخليلي  .5

 رسالة ريماس عز الدين عبد هللا القراله  .6

 رسالة سدين عودة هللا سالم الرماضين  .7

 رسالة ظريفة باسم عثمان عبد الحميد  .8

 رسالة محمود ناجح صبحي سلهب  .9

 رسالة ميس هذام غازي صبري  .11

 رسالة وئام حسام أحمد الجرادات  .11

 رسالة يقين عصري رجا المواجدة  .12

 رسالة اية ايمن محمد البشمكي  .13

 شامل والء فالح عبد الحافظ الزيود  .14

 شامل فرح عماد خليل الجالمنة  .15

 شامل أحمد عزمي عبد الفتاح بنات  .16

 شامل اسل أمجد خليل العوران  .17

 شامل اسالم جميل شفيق عطا هللا  .18

 شامل إسماعيل رضوان فاضي الشديفات  .19
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 شامل آيات داود حسين حميد  .21

 شامل براءة محمد عبد الرحمن الطراونة  .21

 شامل بالل خالد جابر سيف  .22

 شامل بلقيس محمد علي الرفايعة  .23

 شامل حنين ماجد خليل الجعفري  .24

 شامل رهف محمد عودة الصرايرة  .25

 شامل زيد رمزي هاشم عطية  .26

نشأت محمد اخرسزين   .27  شامل 

 شامل زياد ناجي شحادة الكيالني  .28

 شامل سارة عامر عبد الفتاح أباظة  .29

 شامل سارة محمد جميل الصرايرة  .31

 شامل سجى محمد فرحان خريسات  .31

 شامل سندس عاطف غانم النوافلة  .32

 شامل شروق أمجد عمر الجعافرة  .33

 شامل عرين حسين محمد العزب  .34

الضمور عمر أحمد عبد الحميد  .35  شامل 

 شامل فاطمة عبد الكريم خليل القرارعة  .36

 شامل فرح خضر جمعة الحلو  .37

 شامل لجين منصور نزال الحمدون  .38

 شامل مجدولين عيسى ياسين عواد  .39

 شامل محمد أحمد محمد دغمش  .41

 شامل محمد عبد الفتاح طلب رضوان  .41

 شامل محمود جميل عبد الفتاح الصرايرة  .42
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العجلةمنية ناجح محمد   .43  شامل 

 شامل مهند سالم أسعد أبو يمن  .44

 شامل محمد محمود إبراهيم حكواتي  .45

 شامل مالك أحمد محمد أبو عواد  .46

 شامل مالك تيسير صالح الخضر  .47

 شامل ندى أمين عيسى عياد  .48

 شامل هبه عاكف شاكر المطارنة  .49

 شامل هيا أحمد جبريل محمد  .51

 شامل والء تيسير حسن حسان  .51

أيمن شهاب الدين عليياسمين   .52  شامل 

 شامل يمان عودة عبد الكريم الحسبان  .53

 شامل يامن محمد أمين علي شتيوي  .54

 شامل لينا هايل سليم البقاعين  .55

 شامل سجى خلدون محمود ابداح  .56

 شامل رزان محمد أحمد الدسيت  .57

 شامل ارزات أحمد علي عودة  .58

 شامل اسيل موفق بخيت السطول  .59

محمدماجدة ناجي محمد   .61  شامل 

 شامل االء صافي يوسف الكساسبة  .61

 شامل محمد نجي عبدالجليل المناصير  .62

 شامل خالد صايل إسماعيل جبرين  .63

 شامل ديمه طارق غازي عويس  .64

 شامل غاليا محمد عبد هللا الشاعر  .65
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 شامل لمى ماجد محمد الزعبي  .66

 شامل مالك محمد مصطفى الشمايله  .67

 شامل مرح محمد عبد هللا الحياصات  .68

 شامل اسراء محمود عبد هللا القيسي  .69
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أسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج ماجستير التمويل / كلية عمان الجامعية 

 2020/2021للعلوم المالية واالدارية على الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 

 عليه الطالبالمسار الذي قُبل  اسم الطالب 

 رسالة رنده محمد سليمان الرواشدة  .1

 شامل سالي نبيل علي الحتاملة  .2

 رسالة رؤى عبدهللا خليفة الزعبي  .3

 رسالة سلطان عطا هللا سليمان ابو عساف  .4

 رسالة معتز محمود عمر الشبول  .5

 شامل آية محمد عبدالكريم الربيحات  .6

 رسالة البتول احمد ضيف هللا الجبور  .7

 شامل بهجت عبدالكريم المناصيراسيل   .8

 شامل اية علي حسين السعود  .9

أنس احمد عبدالخالق ياسين / مشروط   .11

 بالتخرج

 رسالة

علياء حسين عبدالمجيد شديفات /   .11

 مشروط بالتخرج

 رسالة
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أسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج ماجستير المحاسبة / كلية عمان الجامعية 

 2020/2021واالدارية على الفصل الدراسي األول من العام الجامعي للعلوم المالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المسار الذي قبل عليه  االسم 
 الطالب

 رسالة بركات علي محمد الزعبي  .1

 رسالة خلود خالد سعد الدين الشافعي  .2

 رسالة سامر معن عيسى الخرابشة  .3

 رسالة لين نبيل علي الحتاملة  .4

 شامل ايات فايز عبد الكريم المكانين  .5

 رسالة حازم ابراهيم عطية الجعافرة  .6

 رسالة محمد صالح ابراهيم المجالي  .7

 شامل اسماء محمد موسى المواهرة  .8

 رسالة رهف رياض عواد العقيلي  .9

 رسالة بهاء زياد محمود الحجاج  .10

 شامل يقين علي محمد القضاة  .11

 شامل عمران علي ياسين الزيود  .12

 رسالة وعد فيصل سرور السليمان .13
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أسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج ماجستير ادارة االعمال / كلية عمان الجامعية 

 2020/2021للعلوم المالية واالدارية على الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 

المسار الذي قبل  االسم 

 عليه الطالب

 رسالة  عبير يعقوب محمد عيسى  .1

 رسالة عبدالحافظ الرماضنهاحمد   .2

 شامل االء احمد فالح العزام  .3

 شامل دعاء محمد توفيق القضاه  .4

 شامل معتز خالد علي النجار  .5

 شامل علي محمد الوريكات  .6

 شامل حسام عارف مسلم خاليله  .7

 رسالة سناء وليد ناصر شريتح  .8

 رسالة ايمان خليل محمد الشمايله  .9

 شامل احمد قاسم متروك ابوشتال  .11

 رسالة خالد محمد خالد الحسبان  .11

 شامل صباح محمد منذر صالح الخطايبة  .12

 رسالة  خالد محمود شحاده االمير  .13

 رسالة  زيد يوسف محمد المومني   .14

 رسالة تسنيم امجد ذيب عقل  .15

 شامل سارة جهاد فخر العزة  .16
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 رسالة رزان ابراهيم علي رمان  .17

 رسالة أنس عزام ابراهيم هارون   .18

 رسالة عطفه حمدان محمد الغنانيم  .19

 رسالة محمد فوزي علي عبيدات  .21

 شامل يوسف محمد أحمد الخاليلة  .21

 شامل يقين سائد محمد الحرازنة  .22

 شامل ثروه زيدان احمد البديرات  .23

 رسالة احمد صادق عبد هللا القضاه   .24

 شامل ايمان عبدهللا عبد المهادي الكساسبة   .25

 شامل سجى منور نزال السوالمة  .26

علي عادل عبد الكريم الدهامشة/ مشروط   .27

 بالتخرج
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/ كلية االميرة أسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج ماجستير الموهبة واإلبداع 

 2020/2021على الفصل الدراسي األول من العام الجامعي عالية الجامعية 

 

المسار الذي قُبل عليه  اسم الطالب 

 الطالب

 رسالة مبارك نجيب ابو رمان حمزة  .1

 رسالة لين نضال فريد كنعان  .2

 رسالة أحالم حسني بدر عقل  .3

 رسالة حنان وليد محمد عفانة  .4

 رسالة علياء جعفر علي الشريف  .5

 رسالة ميس طاهر محمد الهدهد  .6

ربى منصور عبدالرحمن   .7

 الخوالدة

 رسالة
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/ كلية االميرة علم النفس التربويأسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج ماجستير 

 2020/2021على الفصل الدراسي األول من العام الجامعي عالية الجامعية 

 

المسار الذي قُبل عليه  اسم الطالب 

 الطالب

 شامل فتحية عمران امين زاهده  .1

 رسالة هديل كميل كامل سابا  .2

 شامل ذياب علوان هنا تيسير  .3

 رسالة حياه محمد اسحق خضر  .4

 رسالة احمد ابراهيم احمد العناتي  .5

 رسالة انشراح عطية حمد الصانع  .6

 رسالة روال موريس سالم ابو منة  .7

 شامل خديجة عبدهللا حسين العمري  .8

 رسالة أمل محمود خليف بني ياسين  .9

 رسالة لينا محمد موسى عبابنة  .11

 
  



 

18 

 

 

/ كلية االميرة عالية  اإلدارة التربويةأسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج ماجستير 

 2020/2021على الفصل الدراسي األول من العام الجامعي الجامعية 

المسار الذي قُبل عليه  اسم الطالب 

 الطالب

 رسالة سمر خليل اسماعيل ظاهر  .1

 رسالة سمية خليل عبدالعزيز سرار  .2

 رسالة نوفان سعيد العدواننور   .3

 رسالة استبرق احسان عاشور مرعي  .4

 رسالة سهى طه محمد العثامين البطوش  .5

 رسالة براءة نايف موسى عبابنة  .6

 رسالة ريم جميل فهد الشوابكة  .7

 شامل راية صايل خالد الرقاد  .8

 رسالة حياة عمر علي الدبايبة  .9

 رسالة بثينة حسين حرب السعود  .11

 رسالة احمد ابو هنودتسبيح كامل   .11

 شامل ناديا عبدالهادي احمد النشاش  .12

 رسالة روال عبدالمجيد عبدالكريم عبدالرحيم  .13

 رسالة مها عبدالكريم عيسى الزغول  .14

 رسالة محمد عدنان احمد بطيحه  .15

 رسالة غدير خليل احمد الشريده  .16



 

19 

 

 شامل احمد علي محمد بني مقداد  .17

 شامل بتول رياض جميل الصمادي  .18

 رسالة رابعة علي ذيب المومني  .19

 رسالة رباب عبدالحميد اسمر ابو عيسى  .21

 رسالة سناء حسين فؤاد الفريحات  .21

 رسالة شريفة بركات محمد فريحات  .22

 رسالة منى علي مفلح المومني  .23

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


