
  

1 

 

��� ��ول �� �را
� ا�
�����ر" ا�د����
�ء ا�ط��� ا�
ر���ن ��ا��  "ا�
2020/2021
ن ا���م ا���
��  ا"ول !�  ا���ل ا�درا��  

  
���ن ���� ادرا��ت ا���� �� ����� ا����ء ا�ط����� أ���ء اط��� ا�ر���ن ���ول �� �را�� 

�ل ادرا�� �  . �2020/2021ن ا��م ا����� ا"ولا������ر !�  ا
  

�����ً و�(���  ا������
ن ا���!� !�  ا�ط��ب 
را��� 
��ل ا�درا��ت ا����� �&���ت ا�
ر&ز، 
��� ظ+راً ��  27/9/2020 ا"�دو�(��� �وم  23/9/2020 ا"ر���ءا!���را 
ن �وم  ا���!� ا�

� ا�����:��  و�ق ا��ر

  
  .23/9/2020ا�وارد ا��ر�� �وم ا"ر���ء  إدارة ، ا"!��ل إدارة ������ر �.�ر1���$
  .24/9/2020ا(��س  ا������ �وم، ا,+����ا���ر�*، ا�(ط�ط  إدارة. �را�� ������ر 2
���ن �ن. 3$���� ھذه و�ط��� ا�)�  .27/9/2020 ا"�د�وم  �ت �� ا�ر�زا
  
  
  ا�����ل.!�  �
�4 ا�ط��� ا�
ر���ن ����ول إ��2ر �1د �ردي �د�ث !�د *
  


ن ��ث ار�داء  ا����زات  ا��8
� و ** !�  �
�4 ا�ط��� ا��6زام ��روط   �
ا���� ا���
 ً�

�ت ا��زا�
  ).11ا�د��ع ر1م ( �9
روو42 ا�&


�4 ا�و��=ق ا���و��� ��2ر �>!�
�ً �9ن ا���ول 
�روط  �  ً���ا��� ��دم �+� ا�ط��ب ا�&�رو
�د1� ��ب 
� وا�و��=ق ا��� ا"�ول���
  وا��ر���.ا��(� ا<����ز��  �����ق ��

7�د �ن �و+�* $�وذج ا�$��ب ����ول، وا,ط4ع !�  ������ت �$2 در�� �!�  اط�ب ا
  ا������ر ا���ول ��8 �� ا����� �ن (4ل ارا�ط.

http://www.bau.edu.jo/bauar/Colleges/Graduate_Studies/media/rule
s_2017.pdf  
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�����ر إدارة ا"!
�ل / &��� ا"!
�ل  �
��  أ�
�ء ا�ط��� ا�
ر���ن ����ول �� �ر

 ��
  2020/2021!�  ا���ل ا�درا�� ا"ول 
ن ا���م ا���

  

  ا�
��ر ا�ذي 1ُ�ل !��B ا�ط��ب  ا�6م  

  ر���  أ�رف ��م ���ل ���ز�ن   .1

  ر���  ��$�م ا��د ذ�ب !�ل   .2

 ر��� ���را ر:وان �و�ف ا$����ت   .3

 ر��� ��دي ا��ن ��د; !�دا�ز�ز   .4

5.   =�  ر���  !�ر ���د !�د; ادراد

  ر���  �8د أ���= �8د (:ور   .6

  ر���  ��زة �$� !ط�   .7

�ث ا���!�ل ا�راھ�م ��$8   .8  �  ر��

��ت   .9���  ر���  ��د ���د ��دان ا

 ر��� ���د ��ط�  �و��ق ا��وم.10

د $�ر ���س.11�) �  ر��

�دق !ر���ت!�دا���ظ .12�  �  ر��

2 ا����دة.13��  ر��� آ�� 

  ر��� $ور !�ل !�دار��ن ا�و !دس.14
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�����ر إدارة ا�
وارد ا���ر��   �
��  / &��� ا6!
�لأ�
�ء ا�ط��� ا�
ر���ن ����ول �� �ر

 ��
  2020/2021!�  ا���ل ا�درا�� ا"ول 
ن ا���م ا���

 

ا�
��ر ا�ذي 1ُ�ل !��B   ا�Bم  

  ا�ط��ب

  ر��� ا$��م !�د; ���د د!�=   .1

���4ت   .2  ر��� ���ن ��ط�  ا��د ا

د ���د ا���ري   .3�) �$��� �  ر��

  ر��� ر�� ���د �وزي C$��م   .4

5.  ��$�)� ر��� ز�د ���ود ���د ا

 ر��� ز�$ب ��دي !�� (ر���ت  .6

  ر��� ز�$= ھ�Dم ا��د ا�و ���ر   .7

8.    =$���8  ���ل +�ر ��رف �رج ا

��ب ھ��م ا�:�ة��ر�ن    .9�  �  ر��

  ر��� �روة !�� ��دان ا����دة    .10

�����ت    .11  ر��� �$�ر ���د �و�  ا

12.   �$�����ر�م ���وب ا ر��� �$�ل !�د ا

  ر��� �$  +��م ���د ا���ور   .13

  ر��� �8$د !�ر ���د �$� ���م   .14

  ر��� $�ر�ن ا�راھ�م ���ل ا��(وري   .15

  ر��� ھد�ل اد��4ن ا�راھ�م ا���ز�ن   .16

  ر��� ھ��ر ���ن ���م !و��ر   .17

  ر��� و�ن ���  أ��د ا����رة   .18

  ر��� وBء !�� ���د اE$���ت   .19

  ر��� �زن واFل !�دارزاق ا�ط��ت   .20
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  ر���  ��زة ���د !�دا���م ا$�ور   .21

�ث ھ��م !�ده ا�و ر��ن   .22   �  ر��

23.   
  ھ�= �ودات ا�و !ودة ���ر

 �  ر��

  

  و��م !�ل ا�د�رات   .24

  

  

 �  ر��
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�����ر إدارة ا�
��ر�4  �
��  / &��� ا6!
�لأ�
�ء ا�ط��� ا�
ر���ن ����ول �� �ر

 ��
  2020/2021!�  ا���ل ا�درا�� ا"ول 
ن ا���م ا���

  ا�
��ر ا�ذي 1ُ�ل !��B ا�ط��ب  ا�6م  

  ر���  �راءة �ودت ���د ا�$وي   .1

�ري   .2� ر��� ر$�م $ور اد�ن $�ر ا

�ر�م ا�ط���ت!4 ���ن    .3  ر��� !�دا

4.   ������� ا��د ا�راھ�م ا+  �  ر��

 ر���  ���د !�دا���ظ (�ف ار+�د   .5

  ر��� �$  ا��د ر:وان ا�ط���ت   .6

  ر���  �Cث ���ز (�د ا��8رات   .7

ب !�دا���م ا���ري   .8�C ل  ا��د���  

  ���ل  �8ب ���ر ا��د ا�����ت   .9
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�����ر  �
��/ &��� ا"!
�ل  ا�
�����  أ�
�ء ا�ط��� ا�
ر���ن ����ول �� �ر

  2020/2021!�  ا���ل ا�درا�� ا"ول 

  

  المسار الذي قبل عليه الطالب  االسم  

  رسالة عنود نضال منير ابو خضر  .1

  رسالة ايه علي عبدالرحيم الحليق   .2

  رسالة   عدي احمد علي ابو رمان  .3

  رسالة   العربياتهال مهند صالح   .4

  رسالة  نور علي احمد وشاح  .5

  رسالة   والء عوض نظمي الفاعوري  .6

  رسالة   قيس ايمن عيسى خميس  .7

  رسالة  صائب جمال محمد النسور  .8

  رسالة  معتز  مشهور احمد السعايدة  .9

  رسالة  هيثم عبد السالم حسين الجازي .10

  رسالة  االء رشاد ذياب الخمايسة .11
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  رسالة  عربياتاحمد مبارك عليان  .12

  رسالة   محمد عبداللطيف حسين عساف .13

  رسالة  طارق زياد خلف البقور .14

15. 

  

  رسالة   مرح خالد سليمان عربيات
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�����ر  �
��/ &��� ا��Eط�ط ا��16
� أ�
�ء ا�ط��� ا�
ر���ن ����ول �� �ر

  2020/2021ا"!
�ل  !�  ا���ل ا�درا�� ا"ول 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  المسار الذي قبل عليه الطالب  االسم  الرقم

  رسالة  تسنيم امجد ذيب عقل  .1

  رسالة   نفحات عبدالكريم الصالحين .2


