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 الماجستير برامج في للقبول المرشحين الطلبة أسماء
 "الثانية الدفعة "2022/2023 الجامعي العام مناألول  الدراسي الفصل على

 
 

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

 القبول بأن ، علما  2022/2023الجامعي  العام من األول الدراسي الفصل علىالماجستير 

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

 .اإلنجليزية اللغة بامتحان تتعلق التي والوثائق

على الطالب مراجعة مسجل الدراسات العليا لكليات المركز خالل ساعات الدوام الرسمي 

من الساعة التاسعة  29/9/2022الخميس ولغاية يوم  26/9/2022االثنين اعتبارا من يوم 

 وفق البرنامج التالي: ظهرا   الثانيةصباحا  ولغاية الساعة  

 
 االثنينالمركز يوم  /الفيزياء التطبيقية التغذية وتكنولوجيا الغذاء،برامج ماجستير   -

 .26/9/2022الموافق 
 

الموافق  الثالثاءالمركز يوم  /إدارة األعمال، وإدارة المشاريعماجستير  برامج  -
27/9/2022. 

 

 .28/9/2022الموافق  األربعاءيوم المركز  / إدارة الموارد البشريةبرنامج ماجستير   -

 .29/9/2022يوم الخميس من جميع التخصصات المذكورة أعاله المستنكفين  -
 
 
 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 العليا
  التالي:

http://www.bau.edu.jo/bauar/Colleges/Graduate_Studies/media/rules_2017.pdf
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المرشحين للقبول في برنامج ماجستير التغذية وتكنولوجيا الغذاء/ كلية الزراعة أسماء الطلبة 

 2022/2023اسي األول من العام الجامعي التكنولوجية على الفصل الدر

 المسار االسم الرقم

 رسالة سبأ مأمون سعد خليفات  .1

 رسالة بيان زياد لطفي عبد هللا  .2

 رسالة اسيل بهجت ابراهيم ابو عرابي  .3

 رسالة عرين سالمة سالم الفرعين  .4

 رسالة لينا مروان محمد العسولي  .5

 شامل رقيه موسى محمد السيد احمد  .6

 رسالة رؤى عمر صبحي ال سيف  .7

 رسالة ديمه احمد رثعان الرقاد  .8

 رسالة رنيم حكم عليان العبيسات  .9

 رسالة زيد اسماعيل احمد ابو عادي  .10

 

 

 

 

 

 في برنامج ماجستير الفيزياء التطبيقية/ كلية العلوم المرشحين للقبولأسماء الطلبة 

 2022/2023على الفصل الدراسي األول 

 مالحظات المسار االسم الرقم

 مشروط بالتخرج رسالة نور عدنان عبدالمجيد ابو محمد  .1

  رسالة عمر باسم سعود قاسم  .2

 مشروط بالتخرج رسالة عز الدين امجد عبدالفتاح الكلوب  .3

  رسالة سلسبيل رياض عوده البكار  .4

  رسالة قيس رعد عبدالعزيز النعيم  .5

  رسالة حسين رماضنهعاطف محمد   .6
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 عمالاال/ كلية  إدارة االعمالللقبول في برنامج ماجستير  المرشحين أسماء الطلبة 

 2022/2023على الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 اسم المسار االسم الرقم

 الرسالة يزيد ذياب عبدهللا الشوابكة  .1

 الرسالة بيان محمد عبدالحليم بزبز  .2
 الرسالة مناف شوقي عبدالغني العبدالالت  .3
 الرسالة روعة محمد ياسين الدباس  .4
 الرسالة تاال عبد هللا محمود الزعبي  .5
 الرسالة النا امين مفضي أبو قدوره  .6
 الرسالة احمد عبد الفتاح الوشاحاسراء   .7
 الرسالة عدنان محمد عدنان العربيات  .8
 الرسالة دعاء عماد الدين احمد العزه  .9
 الرسالة زلفى اسعود سعد الفاضل  .10
 الرسالة رزان خليل مفضي الحياصات  .11

 الرسالة فواز محمد فياض الفايز  .12

 

 

 

 االعمال/ كلية  إدارة المشاريعللقبول في برنامج ماجستير  المرشحينأسماء الطلبة 

 2022/2023على الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 اسم المسار االسم الرقم

 رسالة غيداء حسن موسى الحلو  .1

 رسالة جمانه محمد مفلح الغنيمات  .2

 شامل سوزان جمال محمد العثامنه  .3

 رسالة مالك احمد عبدالحليم العمايرة  .4
 رسالة محمد جهاد يوسف الخريسات  .5

 رسالة والء احمد محمد الحياري  .6

 رسالة االء احمد سليم الحياري  .7
 رسالة والء راتب احمد الزعبي  .8
 رسالة محمد عوض مازن يحيى الجيالني  .9
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المرشحين للقبول في برنامج ماجستير إدارة الموارد البشرية / كلية  أسماء الطلبة

 2022/2023االعمال على الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 
 

 

 
 
 
 
 

 اسم المسار االسم الرقم

 الرسالة تاال عبد هللا محمود الزعبي  .1

 الرسالة نور خليل قطيشات  .2

 الرسالة سليمان فضل سليمان غريز  .3

 الرسالة راما عبدالفتاح يعقوب الخرابشة  .4

 الرسالة سناء إسماعيل أبو دولة  .5

 الرسالة تقى وصفي عربيات  .6

 الرسالة رنيم ايمن عيسى المومني  .7

 الرسالة سكينة جمال نهار القعايدة  .8

 الرسالة روان فهيم صليبا مخامرة  .9

 الرسالة الزعبيهبة فيصل   .10

 رسالة حمزة محمد شاهر عبيدات  .11

 الرسالة دعاء محمد فالح العجرمي  .12

 الرسالة والء مازن عايد الفاعوري  .13

 الرسالة احمد يوسف اعبيد هللا سليم  .14

 الرسالة إبراهيم جواد البنا  .15

 الرسالة قصي نزار عيسى البدران  .16

 الرسالة محمود احمد عبد الرحاحلة  .17

 الرسالة علي أبو رمانسالي احمد   .18

 الرسالة ايه هاشم الزبون  .19

 الرسالة هديل عبدالكريم البشايرة  .20

 الرسالة ديما احمد مصطفى الجغبير  .21

 الرسالة عبد الرحيم ازمقناعون محمد   .22

 الرسالة قاسم محمد قاسم الشبول  .23

 الرسالة هال حسام الدين سالم النجداوي  .24

 الرسالة داليا ابراهيم ضيف هللا الحياصات  .25

 الرسالة محمد مفلح عقله حمدون  .26

 الرسالة بالل نبيل علي الدويكات  .27


