
 

 

 
 البلقاء التطبيقية جامعة
 القبول والتسجيل وحدة

 
 )الدفعة الثانية( 

 اسماء الطلبة الذين تمت الموافقة على انتقالهم )البكالوريوس(
 2020/2021 الجامعي للعام جامعة البلقاء التطبيقية في  

 

جامعة البلقاء التطبيقيةاالنتقاالت الداخلية من كلية الى كلية اخرى او من تخصص الى اخر داخل كليات   
 جهة االنفاق التخصص المراد التحويل اليها الكلية المراد التحويل اليها اسم الطالب

 نظامي هندسة الحاسوب كلية الهندسة اماني محمد موسى الحياري 

نظام  –نظامي قانـون  كلية الحقوق  اسراء سمير ابراهيم قطيشات
 جديد

 نظامي هندسة الحاسوب كلية الهندسة انس بسام علي حمد

نظام  –نظامي قانـون  كلية الحقوق  انس رياض نعيم بدوان
 جديد

 نظامي العلوم المالية والمصرفية كلية األعمال اياد محمد بشير المناصير

 نظامي الكيمياء كلية العلوم ايه توفيق صادق ابو محسن

نظام  –نظامي وادابهااللغة العربية  كلية اربد الجامعية ايهاب اياد محمد موسى
 جديد

نظام  –نظامي التغذية والتصنيع الغذائي كلية الزرقاء الجامعية آيه عقاب محمد ابو خرمه
 جديد

 نظامي اللغة العربية وادابها كلية األميرة عالية الجامعية براءه عصام علي بلوطه

 نظامي االتصاالت هندسة تكنولوجيا كلية الهندسة التكنولوجية بشار محمد عقيل الخوالده

نظام  –نظامي اللغة العربية وادابها كلية األميرة عالية الجامعية بشرى ابراهيم يوسف ابو غليون 
 جديد

 نظامي العلوم المالية والمصرفية كلية عمان الجامعية خالد احمد عبد الغفار معمر

نظام  –نظامي الغذائيالتغذية والتصنيع  كلية الزرقاء الجامعية رغد هشام رفيق البياري 
 جديد



يةجامعة البلقاء التطبيقاالنتقاالت الداخلية من كلية الى كلية اخرى او من تخصص الى اخر داخل كليات   
 جهة االنفاق التخصص المراد التحويل اليها الكلية المراد التحويل اليها اسم الطالب

نظام  –نظامي اللغة العربية وادابها كلية اربد الجامعية روان وليد محمد عبيد
 جديد

نظام  –نظامي تربية طفل كلية اربد الجامعية زين عطاهللا ضيف هللا السرحان
 جديد

 نظامي التغذية والتصنيع الغذائي كلية الزراعة التكنولوجية ساره رياض محمد العزام

 نظامي العلوم المالية والمصرفية كلية األعمال ساره علي حسن البالونه

نظام  –نظامي االقتصاد المنزلي كلية اربد الجامعية ساره مهدي عبد هللا سعيد
 جديد

نظام  –نظامي قانـون  كلية الحقوق  المهيرات توفيق اسماعيل سالي
 جديد

 نظامي ادارة المكتبات والمعلومات للعلوم االنسانيةكلية السلط  سائد عبدالفتاح محمد االعمر

 الهزايمه احمد محمد عامر
كلية عمان الجامعية للعلوم 

 المالية واإلدارية
نظام  –نظامي المحاسبة

 جديد

 نظامي نظم المعلومات اإلدارية كلية عمان الجامعية عمر خلدون جميل القدومي

نظام  –نظامي االرشاد النفسي والتربوي  الجامعيةكلية عجلون  فادي يحيى يوسف الجراح
 جديد

 نظامي الكيمياء كلية العلوم فرح يوسف خلف الصقر

 نظامي التغذية والتصنيع الغذائي كلية الزراعة التكنولوجية النا عبد الباسط محمد بني مفرج

نظام  –نظامي قانـون  كلية الحقوق  عوامله الحليم عبد عمر مادلين
 جديد

نظام  –نظامي علم الحاسوب كلية اربد الجامعية احمد محمود االحمد محمود
 جديد

نظام  –نظامي علم الحاسوب كلية اربد الجامعية مصعب مروان حسين الصقر
 جديد

 نظامي التغذية والتصنيع الغذائي كلية الزراعة التكنولوجية منير بشار منير عمر

نظام  –نظامي االقتصاد المنزلي الجامعيةكلية اربد  نيرمين نزمي محمد عبد القادر
 جديد

نظام  –نظامي اللغة العربية وادابها كلية األميرة عالية الجامعية هديل مؤيد خليل الزامل
 جديد

 نظامي التحاليل الطبية كلية الزرقاء الجامعية ياسمين عمر مفلح العلوان

 نظامي المشاريعالتخطيط وادارة  كلية األعمال يحيى اسعد حسن السليحات
 



 

 

 

 

 

 
 البلقاء التطبيقية جامعة
 القبول والتسجيل وحدة

 
 )الدفعة الثانية( 

 اسماء الطلبة الذين تمت الموافقة على انتقالهم )البكالوريوس(
 2020/2021 الجامعي للعام جامعة البلقاء التطبيقية في  

 

البلقاء التطبيقية االنتقاالت الخارجية من الجامعات الرسمية الى كليات جامعة  
 جهة االنفاق التخصص المراد التحويل اليها الكلية المراد التحويل اليها اسم الطالب

 نفقة خاصة نظم المعلومات المحاسبية  كلية عمان الجامعية  افراح محمد سليمان السمارات

 نفقة خاصة هندسة الصناعات الكيميائية كلية الهندسة التكنولوجية امال أيمن زهدي الخضور 

 نفقة خاصة التربية الخاصة كلية عالية الجامعية فرح خالد محمد محمود

 نفقة خاصة القانون  كلية الحقوق  عمر عاطف خليل العدوان

 نفقة خاصة ادارة االعمال كلية عمان الجامعية  محمود محمد ابراهيم داود

 نفقة خاصة القانون  كلية الحقوق  مؤيد حربي خلف ختالين 
 

 

 

 


