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كلية األعمال  / أسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج ماجستير ادارة المشاريع
 8102/8102الفصل الدراسي الثاني على 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

على الفصل  كلية االعمال /برنامج ماجستير إدارة األعمال أسماء الطلبة  المرشحين للقبول  في
 8102/8102الدراسي الثاني 

 
 

 المسار االسم الرقم

 الشامل  محمد فايز حمد هللا الشبيكات  .0
 الرسالة  براء سعود احمد حيارات  .8
 الرسالة منير عارف عبد النبي ابو صنوبر  .3
 الرسالة فرح جمال متروك البداينه  .4
 الرسالة  مخائيل باسم مخائيل كرادشه  .5
 الرسالة  ايهاب محمد علي الحياصات  .6
 الرسالة  اسيل ابراهيم عبد المجيد الشبلي  .7
 الرسالة نور الدين كامل محمد قواقنه  .2

 المسار  االسم الرقم

 رسالة لينه هاني احمد محمود  .0

 رسالة عبد هللا عمر صالح صالح  .8

 رسالة اشرف علي عايد الشنيكات  .3

 رسالة دانيه عدنان علي حياصات  .4

 رسالة محمد علي رشاد ياسين  .5

 رسالة احمد يوسف النعيمبهجت   .6

 رسالة مرام محمد معروف النعيم  .7

 رسالة نور الدين كامل محمد قواقنه  .2

 رسالة ينال سليمان محمود صبح  .2

 رسالة عدي موسى محمد خمايسه  .01

 رسالة فرح عبدالرحمن عبد الدالهمة  .00

 رسالة راشد محمد عودة ابو نوار  .08

 رسالة وطبان فيصل مشل التمياط .03
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على الفصل  كلية االعمال  /في برنامج ماجستير المحاسبة المرشحين للقبول أسماء الطلبة 
 2112/2112الثاني الدراسي 

 

 

 
 

 كلية األعمال / اإلقليميأسماء الطلبة  المرشحين للقبول في برنامج ماجستير التخطيط 
 8102/8102على الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مالحظات المسار  االسم الرقم

  رسالة تمارا حسن محمد الغنيمات  .0

  رسالة تهليل عبد الفتاح ياسين الدباس  .8

  رسالة االء ناصر سليمان الزعبي   .3

  رسالة سجى علي عبد الوالي الحياصات  .4

  رسالة صالح محمد صالح الحديدى  .5

  رسالة حسام مصطفى عبد القادر ابو السمن  .6

  رسالة اسيل محمد مصلح خريسات  .7

  رسالة االء راضي عبد السالم الخرابشه  .2

  رسالة محمد نواف سلمان السبيتان  .2

  رسالة قصي احمد سالمه الصالحات  .01

شريطة إحضار   رسالة جواد يوسف احمد العلوان  .00
 الشهادات

 المسار االسم الرقم

 شامل سناء احمد الخرابشة  .0

 رسالة سيف الدين محمد الزعبي  .8

 رسالة رحمة محمد العدوان  .3

 رسالة دانية عزام ابو عليان  .4

 شامل تسنيم احمد العزب  .5

 رسالة جابر علي ابو سليم  .6

 رسالة المعتز باهلل احمد الرحاحلة  .7
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 موارد المياه والبيئةأسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج ماجستير إدارة 
 8102/8102الفصل الدراسي الثاني  

 
 
 
 

 أسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج ماجستير التقنيات الحيوية 

 8102/8102الدراسي الثاني  الفصل

 
 
 

 الرياضيات ماجستير الطلبة المرشحين للقبول في برنامجأسماء 

 8102/8102الفصل الدراسي الثاني 

 

 المسار االسم الرقم

 رسالة اسالم خليفه كليب المعادات  .0

 شامل بهاء محمد زكريا اسماعيل طالفحه  .8

 شامل حاتم عمر حامد ابو رمان  .3

 مالحظات المسار االسم الرقم

  شامل تقوى عيسى مصطفى الغنانيم  .0

  شامل طالل موفق خميس الطهاروه  .8

  شامل غادة عبد الرحمن محمد صالح  .3

الجنسية  شامل سجى احمد كاظم الربيعي  .4
 العراقية

الجنسية  شامل ساره اسماعيل داود  .5
 العراقية

 مالحظات المسار االسم الرقم

  رسالة سيرين بسام هاشم موسى  .0

  رسالة حنين فيصل حمدان خريسات  .8

  رسالة محمد نبيل صالح الدباس  .3

  شامل معاوية علي يوسف اخو دنيا  .4

  رسالة العبابنهمحمود مصطفى محمد   .5

  رسالة اشرف حسين عبد هللا ابو رحمه  .6
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 الفيزياء التطبيقية ماجستير  أسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج
 8102/8102الفصل الدراسي الثاني  

 

 
 

 
 الكيمياء التطبيقية ماجستير  في برنامج أسماء الطلبة المرشحين للقبول

 8102/8102الفصل الدراسي الثاني 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مالحظات المسار االسم الرقم

  شامل حسين محمود حسين الزهيري  .1

 مالحظات المسار االسم الرقم

  رسالة ايمان سالم ابراهيم االطرش  .0

  رسالة عمار عبد العزيز محمد رصرص  .8

  شامل ديما زيد علي الخرابشة  .3

  شامل محمود وائل محمود طيطي  .4

  شامل عبد الكريم الفقهاء فادي موفق  .5

  شامل ابراهيم عبد الحميد احمد دبوبش  .6

  شامل احمد ابو بكر سيفين محمد   .7

  شامل محمد سليمان العلي الثوابيه  .2

  شامل اروى عاطف راضي البكار  .2

 الجنسية العراقية شامل محمد حسن محمد   .01
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 علم الحاسوب ماجستير   أسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج
 8102/8102 الفصل الدراسي الثاني 

 
 
 

الجامعية على  عالية األميرةكلية  /التربوية اإلدارةأسماء الطلبة المقبولين في برنامج ماجستير 
 8102/8102الفصل الدراسي الثاني 

 مالحظات المسار االسم الرقم

  رسالة خلود خليل احمد الزعبي  .0

  شامل مصطفى ابراهيم توفيق الزعبي  .8

  شامل دانيا فراس رويلي البشكمي  .3

  شامل عمر عوده مصطفى الديات  .4

 بالتخرج مشروط رسالة حمزه محمود عبد الحليم قطيشات  .5

 مشروط بالتخرج رسالة آصال رامي عبد المجيد الدرادكه  .6

 المسار  االسم الرقم

 شامل اسراء محمد احمد النبراوي  .0

 رسالة لنا نايف احمد محمد  .8

 رسالة غاده المغير وحيد العبوشي  .3

 رسالة رؤى زياد علي الضمور  .4

 رسالة ايات عبد هللا جميل المساعفه  .5

 رسالة محمد اسماعيل عامر العملة  .6

 رسالة سحر مجلي احمد المناصير  .7

 رسالة غرام أسامة عبدهللا الحميدي  .2

 رسالة هالة عبدهللا عمر كتكت  .2

 رسالة أروى رياض أمين الدريدي  .01

 شامل اقبال خالد يونس عثمان  .00

 رسالة هزاع بركات هزاع الربيع  .08

 شامل بالل عبد هللا جميل المساعفه  .03

 رسالة سيرين احمد عبد المطر  .04

 رسالة ناديه عطا هللا محمود الجراح  .05

 شامل ساره شاكر ابراهيم العقرباوي  .06

 رسالة ردينا محمد كايد بني حمود  .11

 شامل علي خالد محمد جوارنه  .12

 شامل محمود محمد ابراهيم بني ياسين  .12

 شامل عبدالرحمن محمد فهد بني عيسى  .21
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 شامل سميرة محمد عيسى سليمان  .21

 شامل جالل محمود محمد الشلقان  .22

 رسالة أحمد محمد خير احمد الجدايه  .23

 رسالة نور صالح حسن المناصرة  .24

 رسالة حسام محمد صالح جوارنه  .25

 رسالة منتصر حسني سالم قديسات  .26

 شامل عليا محمد عبدهللا القضاة  .21

 شامل هيثم محمد علي درادكة  .22

 شامل أنس عبدالغني احمد الشرمان  .22

 رسالة عبير محمد صالح طوقان  .31

 شامل ميرفت بديوي احمد رواشدة  .31

 رسالة عالء الدين علي عطاهللا بني ياسين  .32

 شامل رانيا محمد احمد مساعدة  .33
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 الجامعية كلية االميرة عالية /أسماء الطلبة المقبولين في برنامج ماجستير علم النفس التربوي

 8102/8102على الفصل الدراسي الثاني 

 
 

 
  

 المسار  االسم الرقم

 رسالة اسماء صالح احمد عبدالفتاح  .0

 رسالة عنود احمد سالمة ابو حشيش  .8

 رسالة رسمية تيسير عبد المالك النادي  .3

 رسالة هديل محمد مفلح الخرابشة  .4

 رسالة بشرى نوفل سليمان الفشيكات  .5

 شامل اقبال احمد علي عنانبه  .6

 شامل اريج احمد عبد الحليم العمايره  .7

 رسالة محمد امين ياسين العجارمة  .2
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كلية عمان الجامعية للعلوم المالية /أسماء الطلبة المقبولين في برنامج ماجستير التمويل 
 8102/8102على الفصل الدراسي الثاني  واإلدارية

 
 

 المسار  االسم الرقم  

 رسالة اسالم احمد علي الكساسبة  .1

 رسالة عدي بسام محمد العفيشات  .2

 رسالة حمزة زياد محمود بوادي  .3

 رسالة نور محمد سالم العلي  .4
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 كلية عمان الجامعية/ في برنامج ماجستير المحاسبة المرشحين للقبول أسماء الطلبة 
 2112/2112على الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي  

  
 المسار  االسم الرقم

 شامل حمزه محمود الزعبي  .1

 رسالة شيماء احمد الخوالدة  .2

 رسالة غيداء محمد بني اسماعيل  .3

 رسالة محمد احمد عالونه  .4

 رسالة محمد علي المثناني  .5

 رسالة حال سمير ربعي  .6

 رسالة محمد سامي ابو الحسن  .1

 رسالة شامخ يوسف هالالت  .2

 رسالة محمد محمود الغزاوي  .2

 رسالة سامر موسى الهزايمة  .11

 رسالة معاذ عدنان المعايطة  .11

 رسالة ياسمين حسين العضايلة  .12

 رسالة أنس محمد كريشان  .13

 رسالة راما احمد الجدع  .14

 رسالة ابراهيم اكثم فراج  .15

 رسالة مريم علي الغنانيم  .16

 رسالة لجين خلف النوايسة  .11

 رسالة سماح ابراهيم جربوع  .12
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كلية الهندسة  /هندسة الميكاترونكسماجستير  أسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج 

 8102/8102التكنولوجية الفصل الدراسي الثاني 
 
 

 
 
 
 

 
 

كلية الحصن  /وإدارتهاهندسة تحلية المياه ماجستير   سماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج ا
 8102/8102الجامعية الفصل الدراسي الثاني 

 

 

 

 
 
 
 

 االسم الرقم

 عبد الرؤوف احمد محمد حمدان  .0

 عبد هللا فواز فراج االسد  .8

 مالحظات المسار االسم الرقم

  رسالة ياسمين محمد علي العقول  .0

  رسالة الجراح دنسرين رضوان محم  .8

  رسالة اسراء ابراهيم احمد الربابعه  .3

  رسالة عرين ايمن سعيد الخصاونه  .4

  رسالة محمد عبد هللا هاشم العيسى    .5

  رسالة جعفر موسى جبر الجمره  .6

 مشروط بالتخرج رسالة رؤى حسن محمود الصمادي  .7


