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 " الدفعة األولى"الدراسات العلياأسماء الطلبة المرشحين للقبول في برامج 

 2021/2022من العام الجامعي  على الفصل الدراسي األول

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

 .  2021/2022من العام الجامعي  األول على الفصل الدراسي  الدراسات العليا
 

 علماً بأنه سيتم تحديد مواعيد تسجيل الطلبة من قبل وحدة القبول والتسجيل. ***
 
 
القفازات  ارتداء  حيث    العامة منوالصحة    بشروط السالمةعلى جميع الطلبة االلتزام    *** 

 (. 11التزاماً بأمر الدفاع رقم )   ووضع الكمامة
 
الكترونياً  علماً بأن القبول مشروط بإحضار جميع الوثائق الثبوتية التي تقدم بها الطالب   

 حسب األصول والوثائق التي تتعلق بامتحاني اللغة اإلنجليزية والعربية.  مصدقة 
 

( بما يخدم مصلحة ابنائنا الطلبة فانه لن يسمح 32من الجامعة على تنفيذ امر الدفاع رقم )  اً حرص  ***
 فحص بإحضاربدخول الطلبة )المستجدين( ما لم يتم ابراز شهادة تفيد بتلقيه المطعوم أو ان يقوم 

(PCR) ( ساعة وذلك في حال لم يتلقى الجرعة االولى 72سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة ) او

  تخلف عن موعد الجرعة الثانية، 

 
 

،  الموجود لدى مسجل كلية الدراسات العليا  على الطالب التأكد من توقيع نموذج التنسيب بالقبول***
 على تعليمات منح درجة الماجستير المعمول بها في الجامعة من خالل الرابط.  واالطالع

http://www.bau.edu.jo/bauar/Colleges/Graduate_Studies/media/rules_2
017.pdf 
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 أسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج ماجستير المحاسبة/ كلية االعمال

 2021/2022على الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 
 

 

  

 الرقم  االسم المسار 

  .1 الشيابنجمه محمد سالم  رسالة

  .2 الفتاح الخشمان اسيل نوفان عبد رسالة

  .3 تهاني ضيف هللا مقبل الجالغيف رسالة

 رسالة 
 متوقع تخرجه

 كرم عماد نعمان خريسات
4.  

  .5 القادر حسن الجريري سلسبيل عبد رسالة

  .6 تسنيم محمد عبد الفتاح الزعبي رسالة

 رسالة
 متوقع تخرجه

 بشار علي قبالن الشوابكه
7.  

  .8 العودةاحمد فواز طالب  رسالة

  .9 مي منصور عبد الحليم الدباس رسالة

  .10 الحليم موسى خريسات نور عبد رسالة

  .11 محمد فيصل سرور السليمان رسالة

  .12 الهادي خلدون خليفات عبد رسالة

  .13 العزيز الحياري رناد عاهد عبد رسالة

  .14 دنيا أخوعنود محمد يوسف  رسالة
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 المرشحين للقبول في برنامج ماجستير إدارة المشاريع/ كلية األعمالأسماء الطلبة 
 2021/2022على الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 أسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج ماجستير إدارة األعمال/ كلية األعمال
 2021/2022على الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

  

 الرقم  االسم المسار 

  .1 حسان محمد سالمة ابو كاشف رسالة

  .2 حمزة بالل سليمان الرياالت رسالة

  .3 محمد ذيب الجباليهشام  شامل

  .4 المجيد ابو رمان مصطفى صالح عبد رسالة

  .5 اللطيف الساكت عبد اياد زياد رسالة

  .6 ميس محمد علي خرابشه شامل

  .7 سلمى صالح بكر بامسعود رسالة

 الرقم االسم  المسار 

  .1 محمود نصر محمود آية رسالة

  .2 فيصل حسين علي العناني شامل

 رسالة
 متوقع تخرجه

 عون يونس محمد سعيد الخطيب
3.  

  .4 مرح محمد حسن المصري رسالة

  .5 تالحياصااالء ايمن نعيم  شامل

  .6 ثائر خالد جريس حدادين رسالة

  .7 الرياالتمحمد ابراهيم محمد  رسالة

  .8 اريج محمد حميد الرصيفان رسالة

  .9 تايهأبو زيد محمد عواد  رسالة

  .10 ميس محمد معروف اسماعيل برغل رسالة

  .11 فرح احمد عبد المجيد عربيات رسالة

  .12 قيس قائد معروف الدرادكه رسالة
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كلية األعمال أسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج ماجستير إدارة الموارد البشرية/ 
 2021/2022على الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 أسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج ماجستير المحاسبة/ كلية عمان
 2021/2022على الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 
 

  

 الرقم  االسم المسار 

  .1 مرح محمد حسن المصري رسالة

  .2 امينة بالل سليمان الرياالت رسالة

  .3 المنعم منصور ترنيم جمال عبد شامل

  .4 لينا فواز اسكندر الحجازين رسالة

  .5 سالي محمد علي الحبابسة رسالة

  .6 إسراء أحمد محمد حزين رسالة

  .7 صهيب عاهد محمد البواليز شامل

  .8 سبأ ايمن مفلح الرشيدي رسالة

  .9 يزن عبد الرحمن حسن ابو جرادة شامل

  .10 الرزاق مصطفى النسور والء عبد رسالة

  .11 أحمد زيدان خليل عقيل رسالة

  .12 ضريسأبو بتول معروف عبد  رسالة

  .13 الصقورأماني شاهر حميد  رسالة

  .14 رنا محمد علي عماوي رسالة

  .15 العواملةعريب عبد الفتاح محمد  رسالة

  .16 تيماء سامي عبدهللا الخرابشة رسالة

 الرقم  االسم المسار   

  .1 الرحمن اكريم رانيا محمد حمدي عبد شامل

  .2 الرحمن اكريم ندى محمد حمدي عبد شامل

  .3 زيدأبو بتول راتب احمد   رسالة

  .4 شذى سمير لطفي الزريقي شامل

  .5 حنان مصطفى احمد العناتي رسالة

  .6 خلود غالب سعد الدين الشافعي رسالة

  .7 صادق احمد قطنانيمصطفى  شامل

  .8 اماني محمود مصطفى القواسمة شامل

  .9 تسنيم محمد عبد الفتاح الزعبي رسالة

  .10 زيدأبو عبدهللا جميل علي   رسالة
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 أسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج ماجستير ادارة االعمال/ كلية عمان
 2021/2022على الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 
 

  
 المسار   

 االسم
 الرقم 

  .1 جالل محمد علي المناصير رسالة

  .2 بندر محمد موسى السويلميين رسالة

  .3 دينا محمد علي شاهين رسالة

  .4 سناء وليد ناصر الشريتح رسالة

  .5 زيد ياسين صالح الحميدي رسالة

  .6 رعد محمد جميل العنيزات رسالة

  .7 أماني يوسف حسين حسين رسالة
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برنامج ماجستير اإلدارة التربوية/ كلية األميرة عالية  للقبول في أسماء الطلبة المرشحين 

 2021/2022الجامعية على الفصل الدراسي األول 

 

 المسار  االسم الرقم 

 شامل اسماء مروان احمد الكردي  .1

 شامل حياة محمد احمد الشويات  .2

 رسالة ماريا سامي محمد الجواوده  .3

 شامل الوالي المساعفة نفوز عمر عبد  .4

 شامل فاطمة عزام حامد خطايبة  .5

 رسالة رندا محمد مسلم قريشات  .6

 رسالة نريم محمود احمد القطيفا  .7

 رسالة حنين حابس محمود بني الدومي  .8

 شامل نور هاني مفضي قموه  .9

 رسالة امال راتب محمد عنانزة  .10

 شامل شذى عاطف حسين الصمادي  .11

 رسالة سيف هاني عيسى بدر  .12

 رسالة بني خالدمرام ماهر محمد   .13

 رسالة الحميد عياد سناء ابراهيم عبد  .14

 رسالة خالد محمد فايز الفواز  .15

 شامل روان بسام جميل بني نصر  .16

 شامل ضحى مخلص علي الصمادي  .17

 رسالة مالك اياد تيسير عبيد  .18

 رسالة مرعي حمدان دينا محمد  .19

 رسالة وعد محمد ابراهيم العفيفي  .20
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  قبول في برنامج ماجستير الرياضيات / كلية العلومأسماء الطلبة المرشحين لل 
 2021/2022للعام الجامعي   األولعلى الفصل الدراسي  

 
 

 المسار االسم الرقم 

 رسالة ديةمحمود سالم سويلم ابو   .1
 رسالة ليما سالم عيسى قموه  .2
 رسالة/متوقع تخرجها المومني شحادة أكرمفاطمة   .3
 رسالة علي العطيان عطيةمحمد   .4
 رسالة صهيب ايمن عيسى الهروط  .5
 رسالة احمد محمد حسن حمادات  .6
 شامل روان فيصل خليل النواجي  .7
 شامل آالء تيسير علي المومني  .8
 شامل ربى خالد محمد رشايده  .9

 شامل براء خالد محمد غريز  .10
 شامل ايه محمد يوسف العوابده  .11
 شامل هدى عبده مفلح القضاه  .12

 
 
 

كلية   / أسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج ماجستير الكيمياء التطبيقية
 2022/ 2021الفصل الدراسي االول للعام الجامعي   العلوم على 

 
 

 المسار االسم الرقم 

 رسالة رحمه محمد سالمه ابو رواع  .1
 رسالة اسيل احمد رجا عراكزه  .2
 رسالة احمد طه احمد الغوشه  .3
 شامل محمد فواز طالب العوده  .4
 شامل محمد سعيد أحمد أبو زبيد  .5

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

كلية   /أسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج ماجستير هندسة الجيوماتكس
 2022/ 2021للعام الجامعي   االولالفصل الدراسي   الهندسة على

 

 

 المسار االسم الرقم 

 شامل هللا الحمادين عمر احمد عطا  .1
 رسالة محمد ناصر صالح الغنانيم  .2
 رسالة بيان محمد فالح المطارنه  .3
 رسالة الحليم خالد السليحات عبدعلي   .4
 رسالة محمود محمد سعود السليحات  .5

 

 
 
 

كلية الزراعة التقنيات الحيوية / بتخصص  المرشحين للقبولأسماء الطلبة 

 2021/2022للفصل الدراسي االول  لدرجة الماجستير ولوجيةالتكن
 

 المسار االسم الرقم 

 رسالة رنا إبراهيم أحمد عاشور  .1
 شامل هبه راكز جابر ابو محسن  .2
 رسالة هديل عارف صالح السليحات  .3

 

 

 
 

تحلية المياه وادارتها   ماجستير هندسة أسماء الطلبة المرشحين للقبول في برنامج  
 :2021/2022للعام الجامعي على الفصل الدراسي االول كلية الحصن الجامعية  /
 

 

 المسار االسم الرقم 

 رسالة هديل سلطان نهار الرحابنه  .1
 رسالة متوقع تخرجه/ المنتصر باهلل محمد ممدوح الخصاونه  .2

 

 

 

 

 
 

رسالة  ايه رضوان يوسف عضيبات    .3
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العالي في التربية/ كلية االميرة رحمة   الدبلوم  ببرنامجأسماء الطلبة المرشحين للقبول 
 2022/  2021الجامعية على الفصل الدراسي االول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مالحظات  االسم  الرقم 

  وفاء عيسى محمود ابو هالل   .1

  نور الهدى علي احمد ابو شقرة   .2

  ثروة احمد صالح الطواهية   .3

  النحاس تمارا حيدر سليم   .4

  لبنى زياد غسان حجازين   .5

  محمود اعشيش  أكرم محمود   .6

  رابعة الياس شحادة تادرس   .7

  لبنى عزت قسطندي سليمان   .8

  أسمى علي سليمان العلوان   .9

  عبد الكريم المناصير  أريج حمد   .10

  رحاحلة اديانا حسن راشد   .11

  هدى عبد هللا صالح ابو حمور   .12

  الخريسات عبير زعل محمد   .13

  وعد خالد سالمة الشيش   .14

  خديجة يوسف محمد العجوري   .15

  فهمي يوسف محمد العجوري   .16

  ضحى محمد حسن ابو رمان   .17

  هيام محمد عبد الفتاح الفاعوري   .18

  ضرار علي محمود الفاعور   .19

  دالل احمد عبد القادر القدومي   .20
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كلية االميرة   شعبة  / العالي في التربية  الدبلوم   برنامجبأسماء الطلبة المرشحين للقبول 
 2022/   2021عالية الجامعية على الفصل الدراسي االول

 
 
 
 

 مالحظات  االسم  الرقم 

  سعاد جميل غمار المطيرين   .1

  دعاء احمد عبد اللطيف عبد اللطيف   .2

  بسمه مشهور احمد العقيل   .3

  صدام محمد حسين الهبارنة   .4

  فاطمة محمود حسن خاطر   .5

  هشام معتصم محمود الطقاطقة   .6

  محمد سالم سليمان المساعفة   .7

  سلطان علي ابراهيم المساعفة   .8

  منال عمر محمد العدوان   .9

  تسنيم خليل محمد السيد  .10

  نداء أمين محمد منصور   .11

  معاذ عودة داوود جبر   .12

  عطية رشا سامي مروح   .13

  جمعة سليمان حرب المحذي   .14

  عطية منى سامي مروح   .15

  ابتسام يوسف ابراهيم الجبارات   .16

  سهى جميل محمد شاكر العطار   .17

  تيسير صبحي محمد شلباية   .18

  الرحمن العبوس  ايمان علي عبد  .19

  أنس محمد ابراهيم عليان   .20


