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 الماجستير برامج في للقبول المرشحين الطلبة أسماء
 "االولى الدفعة " 2222/2222 الجامعي العام من الثاني الدراسي الفصل على

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

 مشروط القبول بأن ، علما  2222/2222الجامعي  العام من الثاني الدراسي الفصل على الماجستير
 التي والوثائق األصول حسب الكترونيا  مصدقة الطالب بها تقدم التي الثبوتية الوثائق جميع بإحضار
 .اإلنجليزية اللغة بامتحان تتعلق

 .على الطالب مراجعة تسجيل الكلية المعنية للكليات الجامعية خارج المركز
 اءاالربعومسجل الدراسات العليا لكليات المركز خالل ساعات الدوام الرسمي اعتبارا من يوم  
 الثانيةمن الساعة التاسعة صباحا  ولغاية الساعة   8/2/2222 االربعاء يوم ولغاية 1/2/2222

 :الستكمال اجراءات تسجليهم حسب المواعيد المبينة ادناه ظهرا  
 2/2/2222والخميس 1/2الخاص يومي االربعاءالقانون ماجستير  برنامج 
 .5/2/2222القانون الخاص يوم االحد المستنكفين من برنامج ماجستير  
 6/2/2222يوم االثنين  التقنيات الحيويةماجستير  برنامج 
 .7/2/2222برنامج ماجستير هندسة الجيوماتكس يوم الثالثاء  
ز يوم المرك /المستنكفين من برامج ماجستير التقنيات الحيوية، هندسة الجيوماتكس   

 .8/2/2222االربعاء الموافق 
برنامج ماجستير إدارة االعمال/ كلية عمان الجامعية للعلوم المالية واالدارية يوم االربعاء  

 .1/2/2222الموافق 
كلية عمان الجامعية للعلوم المالية واالدارية يوم /  ، التمويلماجستير المحاسبة برامج 

 .2/2/2222الخميس الموافق 
المستنكفين من برامج الماجستير المشار اليها اعاله/ كلية عمان الجامعية للعلوم المالية  

 .5/2/2222الموافق  االحدواالدارية يوم 
 
 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 العليا، واالطالع
http://www.bau.edu.jo/bauar/Colleges/Graduate_Studies/media/rules

_2017.pdf
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وجية / كلية الزراعة التكنولالحيوية تالمرشحين للقبول في برنامج ماجستير التقنياأسماء الطلبة 

 2222/2222الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي على 

 

 اسم المسار اسم الطالب  الرقم

 رسالة تقى رامي اسماعيل ابو الهيجاء 1

 رسالة فايز عادل خليفه الدهيسات 2

 رسالة دعاء عبدالجواد جودت جبر 3

 رسالة اسيا محمد يوسف المزرعاوي 4

 رسالة فرح خالد عطيه مالعبه 5

 رسالة الرواشده فرح منير منصور 6

 رسالة األفغانييم هيا علي عبد الرح 7
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المرشحين للقبول في برنامج ماجستير هندسة الجيوماتكس/ كلية الهندسة على أسماء الطلبة 

 2222/2222الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

 

 

 اسم المسار اسم الطالب الرقم

 رسالة هدي عيسى محمد الشقور 1

 رسالة وفاء محمود جميل عبيد 2

 رسالة دنيا محمد مسعود خرفان 3

 رسالة مرام علي خلف العمرو 4

 رسالة البتول فراس مسلم  القعايدة 5

 رسالة محمد فهد سليمان المشاقبة 6

 رسالة منال سامي اسماعيل المساعفة 7

 رسالة أمين عيسي جرادات مهند 8

 رسالة سمير عبد السالم محمود الفيومي 9

  رسالة اسامة يوسف محمد عبابنة 10

 رسالة  رانيا محمد أحمد أبو حمور 11

 رسالة  تسنيم وليد محمد الشرمان 12

 رسالة  محمد كريم الحتاملةوجدي  13
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أسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج ماجستير التمويل / كلية عمان 

الجامعية للعلوم المالية واإلدارية على الفصل الدراسي الثاني من العام 

 2222/2222الجامعي 

  الرقم  الطالب اسم المسار اسم

   .1  الشباطات صالح سامي ايمان رساله

  .2  المومني سعيد محمد والء رساله

   .3  العدوان يوسف احمد مالك رساله

/ مشروط رساله

 بالتخرج

 .4  نافوخ محمود يحيى محمد
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 / كلية عمان الجامعية إدارة االعمالأسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج ماجستير 

 2222/2222اسي الثاني من العام الجامعي للعلوم المالية واإلدارية على الفصل الدر 

 اسم المسار اسم الطالب الرقم

 رسالة محمد عاكف خليفة المعايطة 1

 رسالة عبداللة عدنان منصور ابوملحم 2

 رسالة بتول ابراهيم حسن صومان 3

 رسالة دايانا احمد جميل عبدالصمد 4

 رسالة دالل فايز يوسف الدالبيح 5

 رسالة ربيع ابراهيم شحاده الربيحات 6

 رسالة والء زياد جمال قراده 7

 شامل لينا مازن جورج النمري 8

 شامل ميرنا البير اسرافيل الزيادات 9

 رسالة وفاء عبداللة محمد العمري 10

 رسالة صدام محمود محمد مسلم 11

 رسالة الحريد عامر علي عواد 12

 رسالة اسماعيل رائد اسماعيل العمله 13
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 / كلية عمان الجامعية  المحاسبةأسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج ماجستير 

  2222/2222اسي الثاني من العام الجامعي للعلوم المالية واإلدارية على الفصل الدر

 

 اسم المسار اسم الطالب الرقم

 رسالة سعيد عساف فرح محمد 1

 رسالة صفاء نصري كامل االحمد 2

 رسالة أحمد موفق عبدالعزيز الحمصي 3

 رسالة ياسمين محمد يونس المراهفه 4

 رسالة أحمد سالمة نومان المالجي 5

 رسالة لجين عطا هللا سليمان الشلوح 6

 شامل عبد الكريم سالم محمد العساف 7

 رسالة تولين عدنان ناصر النيف 8

 رسالة اسالم حرب عبدهللا الظاهر 9

 رسالة دعاء خالد محمود خريسات 10

 شامل مالك محمود مرزوق عبكل 11

 شامل محمد عبدالهادي محمد العلوان 12

13 

 رسالة اسالم صالح محمد الرقاد 
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سي على الفصل الدراأسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج ماجستير القانون الخاص / كلية الحقوق 

  2222/2222الثاني من العام الجامعي 

 

 المسار االسم الرقم

 رسالة آية يوسف بشير أبو رمان  .1

 رسالة قصي أحمد سالم العليمات  .2

 رسالة رعد محمد جميل القرعان  .3

 رسالة واهيزعمرو فيصل ظاهر ال .4

 رسالة هبة إبراهيم محمد الدومي  .5

 رسالة الوشاحاحمد سفيان حسن  .6

 رسالة عامر محمد عبدالكريم الخرابشة  .7

 رسالة أحمد نزار عيسى البدران .8

 رسالة أحمد عبدهللا ناصر العواملة  .9

 رسالة قصي مروان أحمد النسور .11

 رسالة محمد راضي عبدهللا القواقنة  .11

 رسالة دانا خلدون موسى أبو رمان  .12

 رسالة حور رابح راشد زيادنة  .13

 رسالة أسامة أحمد عبدالحميد الضمور  .14

 رسالة كان ذياب الزعبي امحمد ر .15

 رسالة النا سعد سليمان المناصير  .16
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 رسالة سليحات هصفوت باسم سالم .17

 رسالة نهى رشيد محمود قاسم  .18

 رسالة مانيا خالد توفيق الساكت  .19

 رسالة المواجدة  سالم أريج سالم .21

 رسالة فؤاد عبد عبدالرحيم النواصرة  .21

 رسالة عبدالكريم خالد محمود أبو زايدة .22

 رسالة عواد توفيق عواد الخرابشة  .23

 رسالة حمد العموشامحمد هاني  .24

 رسالة مجدلين حسن فارس بني خالد  .25

 رسالة آية علي شحادة التعامرة  .26

 شامل رشا مهند محمد الزعبي  .27

 شامل عرين عبدهللا محمد الحجايا  .28

 رسالة حارث خليل سليمان الرحامنة  .29

 رسالة أحمد محمد صالح الحديدي .31

 رسالة ميسون سالمة مصلح الزعبي .31

 رسالة مراد فراس محمد الخاليلة  .32

 شامل آية محمد عبدالرحمن خريسات .33

 رسالة منى باسم عبدالفتاح أبو رمان  .34

 رسالة سيف هللا أسامه عبدالرؤوف فريحات  .35

 رسالة حمزة أحمد هاشم غنيمات  .36
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 رسالة ليلى حسان غازي كنعان .37

 رسالة أحمد ماهر عبدهللا الكساسبة  .38

 رسالة محمد علي بشارة المعايعة  .39

 رسالة دياال وليد غالب العواملة  .41

 رسالة  شمس جمعه سليم السواريه .41
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