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 إعالن صادر عن كلية الدراسات العليا

يعلن األستاذ الدكتور عميد كلية الدراسات العليا عن نتائج االمتحان الشامل لدورة شهر 

 لطلبة برامج الماجستير كما يلي: 2019/2020تموز من العام الجامعي 

 برنامج ماجستير إدارة الموارد البشرية/ كلية األعمال

 النتيجة الرقم الجامعي الرقم

 ناجح 51703201008  .1

 ناجح 51803201017  .2

 ناجح 51803201026  .3

 ناجح 51803201023  .4

 ناجح 51803201021  .5

 ناجح 51703201004  .6

 ناجح 51603201018  .7

 ناجح 51703201018  .8

 ناجح 51603201029  .9

 

 

 برنامج ماجستير إدارة األعمال/ كلية األعمال

 النتيجة الرقم الجامعي الرقم

 ناجح 51703069011  .1
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 برنامج ماجستير التخطيط اإلقليمي/ كلية األعمال

 النتيجة الرقم الجامعي  الرقم

 ناجح 51803124005  .1

 ناجح 51703124006  .2

 ناجح 51703124009  .3

 ناجح 51703124012  .4

 

 برنامج ماجستير إدارة المشاريع/ كلية األعمال

 النتيجة الرقم الجامعي الرقم

 ناجح 51703228016  .1

 ناجح 51803228006  .2

 ناجح 51603228032  .3

 ناجح 51703228013  .4

 

 

 

 كلية األعمال /المحاسبةماجستير برنامج 

 النتيجة الرقم الجامعي الرقم

 ناجح 51703041015  .1
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 النفس التربوي/ كلية األميرة عالية الجامعية ماجستير علمبرنامج 

 

 النتيجة الرقم الجامعي التسلسل 
 

 ناجح 51713131015  1

 ناجح 51813131002 2

 

 التربوية/ كلية األميرة عالية الجامعية. ماجستير اإلدارةبرنامج 

 

 النتيجة الرقم الجامعي التسلسل

 ناجح                51813227009  1

 ناجح 51813227001 2

 ناجح 51813227027 3

 ناجح 51813227003 4

 ناجح 51613227028 5

 ناجح 51713227024 6

 راسب                 51813227012 7

 ناجح 51813227006 8

 ناجح                      51713227008 9

 

 

 عمان الجامعية للعلوم المالية واإلداريةكلية  /األعمال بكافة مساراتهبرنامج ماجستير إدارة 

 النتيجة الرقم الجامعي الرقم

 راسب 51614229021  .1

 راسب 51614230029  .2

 راسب 51614230016  .3
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 ناجح 51614230007  .4

 ناجح 51814069001  .5

 ناجح 51814069018  .6

 

 

 عمان الجامعية للعلوم المالية واإلداريةكلية  /المحاسبةبرنامج ماجستير 

 النتيجة الرقم الجامعي الرقم

 ناجح 51814041013  .1

 ناجح 51714041022  .2

 

 

 عمان الجامعية للعلوم المالية واإلداريةكلية  /التمويلبرنامج ماجستير 

 النتيجة الرقم الجامعي الرقم

 ناجح 51714277000  .1

 

  كلية الزرقاء الجامعية  /برنامج ماجستير التحاليل الطبية

 الرقم الجامعي الرقم
 

 النتيجة

 ناجح 51717030002  .1

 ناجح 51717030013  .2

 ناجح 51717030030  .3

 ناجح 51717030026  .4

 ناجح 51717030003  .5
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 كلية العلوم / الرياضياتبرنامج ماجستير 

 

 الرقم الجامعي الرقم
 

 النتيجة

 ناجح 51707151001  .1

 

 

لالتصاالت وتكنولوجيا  بن غازي كلية األمير عبد هللا /برنامج ماجستير علم الحاسوب 
 المعلومات

 

 الرقم الجامعي الرقم
 

 النتيجة

 راسب 51701001005  .1

 ناجح 51701001002  .2

 راسب 51701001012  .3
 

 

 كلية الزراعة التكنولوجية /والبيئة  المياهبرنامج ماجستير إدارة موارد 

 النتيجة الرقم الجامعي الرقم

 ناجح 51804009003  .1

 

   العلومكلية  /برنامج ماجستير التحاليل الطبية

 

 الرقم الجامعي الرقم
 

 النتيجة

 ناجح 51707030002  .1

 راسب 51707030006  .2

 ناجح 51707030011  .3

 راسب 51707030003  .4

 ناجح 51807030028  .5

 ناجح 51807030023  .6

 راسب 51807030031  .7

 ناجح 51807030002  .8

 ناجح 51807030001  .9
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 ناجح 51707030022  .10

 راسب 51807030019  .11

 ناجح 51807030035  .12

 ناجح 51807030043  .13

 راسب 51807030029  .14

 راسب 51807030012  .15

 ناجح 51707030017  .16

 ناجح 51707030015  .17

 ناجح 51807030018  .18

 راسب 51807030010  .19

 


