
 

 ١

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  برامج الدارسات العلياإعالن قوائم الطلبة المقبولين في 
 ٢٠١٥/٢٠١٦الجامعي  من العام الثاني  الدراسي للفصل

  
  

اعتباراً من بدايـة  رامج الدراسات العليا التالية أسماؤهم الذين تم قبولهم   في ب لى الطلبة المقبولين    ع
ول والتسجيل السـتكمال   ب مراجعه وحدة الق   ٢٠١٥/٢٠١٦ لجامعي من العام ا   الثانيالدراسي  الفصل  

 وحتـى  ١٧/٢/٢٠١٦الموافـق    األربعـاء اعتباراً من يوم     قبولهم وتسجيلهم في الجامعة      إجراءات
ـ األح وتخصيص يـوم   ، للطلبة االصالء  ١٨/٢/٢٠١٦الموافق   الخميس   مساء يوم   الموافـق  د  ــ

حسب المواعيد المخصصة لكـل      و  الدوام الرسمي   وذلك خالل ساعات   االحتياط  للطلبة ٢١/٢/٢٠١٦
  .برنامج

  الساعة  التخصص  اليوم والتاريخ
  أنظمة الطاقة/الهندسة الميكانيكية

  اللغويات/ اللغة العربية وآدابها 
  األدب والنقد/ اللغة العربية وآدابها 

  دكتوراه اللغة العربية وآدابها

١١,٠٠-٩,٠٠  

  لوم الحياتيةالع
  الكيمياء

  علم نفس تربوي

١,٠٠-١١,٠٠  

   الجافةاألراضيالتغيرات المناخية واستدامة 
  الجيولوجيا التطبيقية

  األربعاء
١٧/٢/٢٠١٦  

  هندسة البرمجيات

٣,٠٠-١,٠٠  

  إرشاد تربوي
   تدريس اللغة االنجليزيةأساليب

   تدريسوأساليبمناهج 

١١,٠٠-٩,٠٠  

  سريإرشاد ا
   تدريس العلومأساليب
   تدريس الرياضياتأساليب

١,٠٠-١١,٠٠  

  اإلدارة التربوية
  اإلدارة المدرسية/ الدبلوم العالي 

  الخميس
١٨/٢/٢٠١٦  

  إدارة مدرسية/ الدبلوم المهني 

٣,٠٠-١,٠٠  

  
  



 

 ٢

  
  :التسجيل في الجامعةالستكمال إجراءات للطلبة الوثائق التي يجب إرفاقها 

  . األحوال المدنية صورة مصدقة عن هوية-
  . شهادة الوالدة األصلية الصادرة عن دائرة األحوال المدنية أو صورة مصدقة عنها-
  . صورة مصدقة عن جواز السفر للطلبة غير األردنيين-
عن  أو صورة بعد، فما ١٩٨٩ صورة عن دفتر خدمة العلم للطلبة األردنيين الذكور المطلوبين للخدمة من مواليد -

  .ء الخدمة ،أو شهادة اإلعفاء من الخدمة، أو شهادة دفع بدل أداء الخدمة إنهاشهادة
  .عن كشف عالمات الثانوية العامةمصدقة  صورة -
  . والدبلومعالمات ومصدقة التخرج في البكالوريوس للمتقدمين لبرامج الماجستير صورة مصدقة عن كشف -
  .صلين على درجة البكالوريوس باالنتسابللطلبة الحاالبرنامج التأهيلي شهادة  صورة مصدقة عن -
  .عالمات ومصدقة التخرج في البكالوريوس والماجستير للمتقدمين لبرنامج الدكتوراةصورة مصدقة عن كشف  -
  .األردنيةوالبحث العلمي للشهادات غير التعليم العالي  وزارة  الشهادة من معادلة-
قـسم  /  ، أو وثيقة من هيئة االعتماد لمؤسـسات التعلـيم العـالي   زية ما يثبت تقديمه لالمتحان الوطني للغة االنجلي  -

   .آخر امتحان أليتثبت تقدمه االختبارات 
التي تشترط حصول المتقدم على الموافقة المـسبقة  والملحقيات الثقافية  موافقة الوزارات والمؤسسات والدوائر والجهات      -

  .لاللتحاق بالدراسة
  ).٢(عدد ) ٦×٤( صورة شخصية حديثة قياس -
  . سابقاًتقديم الطلبتم  حين من البنكدينار ) ٢٥(بقيمة مالي الشعار اإل -

  
  
  

                                                   عميد كلية الدراسات العليا
                                                    األستاذ الدكتور محمد الصغير

  
  
 
  
  
  
  
  



 

 ٣

  الهندسة كلية: أوالً
  أنظمة الطاقة/الهندسة الميكانيكية

  صفة الترشيح  االسم  الرقم
  )١(أصيل   القادر العالول بد ع  فايزأسامة  .١
 )٢(أصيل    جادوأبوانس محمد علي   .٢

 )٣(أصيل   خالد سامي احمد محسن  .٣

 )٤(أصيل    الشرمانإسماعيل جراح إسماعيل  .٤

 )٥(أصيل   محمد امجد محمود حنيني  .٥

 )٦(أصيل   مالك سعيد احمد عورتاني  .٦

 )٧(أصيل    الرحمن فائق علي سرسكدعب  .٧

 )٨(أصيل   حمزة علي حمدان سالم  .٨

 )٩(أصيل   تيم" محمد سعيد" "محمد نواف"سعيد   .٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٤

  األمير الحسين بن عبداهللا الثاني لتكنولوجيا المعلوماتكلية : ثانياً
  هندسة البرمجيات

  صفة الترشيح  االسم  رقمال
  )١(أصيل   عبد اهللا محمد شرف الدين الشيشاني  .١
 )٢(أصيل   ريما امجد احمد فريحات  .٢

 )٣(أصيل   طالل عبداهللا الزعبيعمر   .٣

 )٤(أصيل   شهد يوسف سليمان المقدادي  .٤

 )٥(أصيل   مريم محمد سليمان مشاقبة  .٥

 )٦(أصيل   مهند محمد ضيف اهللا ابو صيام  .٦

 )٧(أصيل   عبد السالم عبد الحميد محمد الهباهبة  .٧

 )٨(أصيل   شروق محمد خلف الرقاد  .٨

 )٩(أصيل   عامر ساير عليان الخوالدة  .٩

 )١٠(أصيل   همي فواز علي الخريش  .١٠

 )١١(أصيل   عبير منصور سعيد المصري  .١١

 )١٢(أصيل    محمد محي الدين اليبروديآالء  .١٢

 )١٣(أصيل   يد المشاقبةمنتهى عواد عا  .١٣

  )١٤(أصيل   عرين احمد علي النعيمات  .١٤
 )١٥(أصيل    عرابي العدوانأبوسهم عصام داود   .١٥

 )٩,٣٠-٨,٣٠()١(احتياط    عوادأبوهال هاني محمد   .١٦

  )١٠,٣٠-٩,٣٠()٢(احتياط   منى عاطف محمود القوافنة  .١٧
 )١١,٣٠-١٠,٣٠()٣(احتياط    العقرباويليث احمد عبد اهللا  .١٨

 )١٢,٣٠-١١,٣٠)( ٤(احتياط   فادي عواد فنخور الخزاعلة  .١٩

 )١(أصيل دولي   علي عبد العزيز جروح السرحان  .٢٠

 )٢(أصيل دولي   إبراهيمصهيب رشيد صبحي   .٢١

  
  

  



 

 ٥

  
  الموارد الطبيعية والبيئةكلية : ثالثاً

 الجيولوجيا التطبيقية

  صفة الترشيح  االسم  الرقم
  )١(أصيل   ى ليلأبوم عزمي وسام نظا  .١
 )٢(أصيل   هبة صالح تيسير ملكاوي  .٢

 )٣(أصيل   كامل زغلول/ هديل احمد صبحي   .٣

 )٤(أصيل    سريةأبو طه طالب آالء  .٤

 )٥(أصيل   فرح محمود موسى وشاح  .٥

 )٦(أصيل    عبد الرحمن احمد المسيعدينآية  .٦

 )٧(أصيل   احمد علي شمسي عليمي  .٧

  )٨(أصيل   الد عبد الرحمن قدوميفاطمة خ  .٨
  )١(أصيل دولي    مروان نايف سليمانآية  .٩
  )٢(أصيل دولي   خالدة جمال نواف المومني  .١٠

  التغيرات المناخية واستدامة األراضي الجافة
  صفة الترشيح  االسم  الرقم
  )١(أصيل   ي خليل الحسنإبراهيم  .١
 )٢(أصيل   خديجة سامح شاكر خميش  .٢

 )٣(أصيل    عوني عبد الرحمن الشوابكةشادي  .٣

 )٤(أصيل   وصفي جمعة علي الحوامدة  .٤

 )٥(أصيل    دخينةأبواحمد ارفيع حمد   .٥

 )٦(أصيل   انتظار علي سالم الشخاترة  .٦

 )٧(أصيل   انس محمد احمد الزواهرة  .٧

  
  
  
  
  



 

 ٦

  التربويةكلية العلوم : رابعاً
  إرشاد تربوي

  صفة الترشيح  االسم  الرقم
  )١(أصيل   تغريد عبد الرحيم عقلة الغويري  .١
 )٢(أصيل    زيتون منيزل الحرافشةآالء  .٢

 )٣(أصيل    محمد صالح الخوالدةإبراهيم  .٣

 )٤(أصيل   جوليا صالح احمد خطايبة  .٤

 )٥(أصيل   محمد علي احمد السليتي  .٥

 )٦(أصيل   دينا نواف محمد الصبيح  .٦

 )٧(يل أص  علي محمد سالم الدهامشة  .٧

 )٨(أصيل   دعاء احمد عبداهللا بني خالد  .٨

 )٩(أصيل   شادي احسين هالل الحوامدة  .٩

 )١٠(أصيل   علي عبداهللا اسعد الحوراني  .١٠

 )١١(أصيل   فاطمة صالح احمد الشديفات  .١١

 )١٢(أصيل   والء احمد خلف الشديفات  .١٢

 )١٣(أصيل   منى سعيد محمد عيسى  .١٣

 )١٤(أصيل   يق الخوليرهام صالح توف  .١٤

 )١٥(أصيل   منال خالد علي العمري  .١٥

 )١٦(أصيل   هناء فراج سالم القعير  .١٦

 )١٧(أصيل   علي كنعان عبداهللا طه  .١٧

 )١٨(أصيل   هيام إبراهيم محمد الخوالدة  .١٨

 )١٩(أصيل    عوني الحطابأمينسارة محمد   .١٩

 )٢٠(أصيل    مشعلأبويل حخلود محمد ار  .٢٠

 )٩,٣٠-٨,٣٠()١(احتياط   احمد علي عودة اهللا الزواهرة  .٢١

 )١٠,٣٠-٩,٣٠ ()٢(احتياط   محمد احمد راجي الزبون  .٢٢

 )١١,٣٠-١٠,٣٠()٣(احتياط   جعفر عيسى عودة الوريكات  .٢٣

 )١٢,٣٠-١١,٣٠()٤(احتياط   نضال احمد موسى الخاليلة  .٢٤

 )١,٣٠-١٢,٣٠()٥(احتياط    موسى اسحق عمروأسماء  .٢٥



 

 ٧

 )٢,٣٠-١,٣٠()٦(احتياط    العدسأبوفداء محمود حمدان   .٢٦

 أساليب تدريس العلوم

  صفة الترشيح  االسم  الرقم
  )١(أصيل   زغلولكامل هديل احمد صبحي   .١
 )٢(أصيل   أسماء محمد عبد الرحمن مسلم  .٢

 )٣(أصيل   دياال معتصم رشيد نوفل  .٣

 )٤(أصيل   سليمان داود سليمان السمهوري  .٤

 )٥(أصيل   ربا مالك صالح المحيسن  .٥

 )٦(أصيل   شفاء أمين عبد الكريم الحريبات  .٦

 )٧(أصيل   روان رضا علي المشاقبة  .٧

 )٨(أصيل    الفي العبيثاعبد اهللارعد   .٨

 )٩(أصيل   محمود شفيق يوسف عبد الهادي  .٩

 مناهج وأساليب تدريس

  صفة الترشيح  االسم  الرقم
  )١(أصيل   ايش عبد العالياسمين سامي ع  .١
 )٢(أصيل   ماجدة ناصر منصور رشيد  .٢

 )٣(أصيل   لينا خالد عمر شجراوي  .٣

 )٤(أصيل   هند عبد الرحيم خلف الخاليلة  .٤

 )٥(أصيل   روان اسعد يوسف شتات  .٥

 )٦(أصيل   ذكريات عبداهللا عقلة المشاقبة  .٦

 )٧(أصيل   روند فيصل راجي ابو الفيالت  .٧

 )٨(أصيل   كامل محمد العوداتشهد   .٨

 )٩(أصيل   ريم احمد محمد الباز  .٩

  )٩,٣٠-٨,٣٠)(١(احتياط   جمال عبد الناصر علي الحوراني   .١٠
 )١٠,٣٠-٩,٣٠()٢(احتياط   مها خلف سليم الشهاب  .١١

 )١١,٣٠-١٠,٣٠()٣(احتياط   شروق موسى سليمان المشاقبة  .١٢



 

 ٨

 )١(اصيل دولي   مها احمد صادق احمد  .١٣

   تدريس الرياضياتأساليب
  صفة الترشيح  االسم  الرقم
  )١(أصيل   ميس يوسف حماد عطية  .١
 )٢(أصيل   روان عبد القادر عبداهللا رداد  .٢

 )٣(أصيل   زبيدة مطلق احمد الهروط  .٣

 )٤(أصيل    سليم الدرباشيإبراهيماحمد   .٤

 )٥(أصيل   صفاء عوض سليمان االقطش  .٥

 )٦(أصيل   شهابمها خلف سليم ال  .٦

 )٧(أصيل    مسادأميننسرين مصطفى   .٧

 )٨(أصيل    العكايلةأمينسكينة صبحي   .٨

  اإلدارة التربوية
  صفة الترشيح  االسم  الرقم
  )١(أصيل    محمد عبد اللطيف ضمرةأسماء  .١
 )٢(أصيل   لينا خالد عمر شجراوي  .٢

 )٣(أصيل   وسام نايف سليمان المشاقبة  .٣

 )٤(أصيل   علي العميانريم رياض   .٤

 )٥(أصيل   هناء عاطف عطايا السعود  .٥

 )٦(أصيل   لمياء جمال مصطفى السعود  .٦

 )٧(أصيل    جبرين عيسى المهانيةآية  .٧

 )٨(أصيل    محمد حسني الجملإسراء  .٨

 )٩(أصيل   دعاء عمر صالح عباد  .٩

 )١٠(أصيل   الهام حكمت فواز نصير  .١٠

 )١١(أصيل   شاهبة خالد احمد حما  .١١

 )١٢(أصيل   لمى عبد المطلب محمد الربيحات  .١٢

 )١٣(أصيل   شاكر ابراهيم عقيل بني مصطفى  .١٣

 )١٤(أصيل   مروة مروان عقلة العتمة  .١٤



 

 ٩

 )١٥(أصيل    مصطفى احمد العكايلةإشراق  .١٥

 )١٦(أصيل   عمر سالمة سليمان البرصان  .١٦

 )١٧(أصيل   سيف رند محمد حمد ابو  .١٧

 )١٨(أصيل   غادة صالح حسن سالمة  .١٨

 )١٩(أصيل    محمد احمد المرافيآالء  .١٩

  )٩,٣٠-٨,٣٠()١(احتياط    خلف عبد الرحمن ربابعةإيناس  .٢٠
 )١٠,٣٠-٩,٣٠()٢(احتياط   سحر رضاء خلف الزيود  .٢١

 )١١,٣٠-١٠,٣٠()٣(احتياط   هيفاء سامي عبد اهللا العمري  .٢٢

 )١٢,٣٠-١١,٣٠()٤(احتياط    نمر محمد عنبرأحالم  .٢٣

 )١,٣٠-١٢,٣٠()٥(احتياط   هبة خالد عبد الرزاق ابو عيشة  .٢٤

 )٢,٣٠-١,٣٠()٦(احتياط    الصماديأمينبيان حزم محمد   .٢٥

  )٣,٣٠-٢,٣٠()٧(احتياط   نسرين عمر حسين سالم  .٢٦
   دوليأصيل  روان جمال عبد الرزاق أبو حمور  .٢٧

  علم نفس تربوي
  فة الترشيحص  االسم  الرقم
  )١(أصيل   ماجدة ناصر منصور رشيد  .١
 )٢(أصيل   دعاء سعيد محمد المبيضين  .٢

 )٣(أصيل    الربأبولينا محمد فائق   .٣

 )٤(أصيل    الفيالتأبوروند فيصل راجي   .٤

 )٥(أصيل    عليمأبوليث محمد حسين   .٥

 )٦(أصيل    محمد المقبلأيمنهيام   .٦

 )٧(أصيل    العيدعائشة احمد عبد الرحمن  .٧

 )٨(أصيل   سوزان غالب خليل الحجوج  .٨

 )٩(أصيل   سحر سمير كامل الكرزون  .٩

 )١٠(أصيل   انس سليمان ذيب النعامي  .١٠

 )١١(أصيل    كايد احمد حامدإيمان  .١١

 )١٢(أصيل    الخوالدةإبراهيمعامر محمد   .١٢



 

 ١٠

 )١٣(أصيل   رلى محمود عبد الكريم كايد  .١٣

 )١٤(أصيل   دي عبد العزيز القاضيسارة سع  .١٤

  )١٥(أصيل    الحطابالحفيظاحمد وصفي عبد   .١٥
  أصيل دولي   تسنيم احمد سلمان عقل  .١٦

  أساليب تدريس اللغة االنجليزية
  صفة الترشيح  االسم  الرقم
  )١(أصيل   نور مفيد كمال سليمان  .١
 )٢(أصيل   مالك محمد صالح شحادة  .٢

 )٣(أصيل   عزازيإيمان محمد علي ال  .٣

 )٤(أصيل   مدلين رمزي منير خبيص  .٤

 )٥(أصيل   فضل اهللا عمر عليوي الجمعان   .٥

 )٦(أصيل   ناصر عيد فالح الجهيني  .٦

 )٧(أصيل   هداية منذر عبد المجيد ذيب  .٧

 )٨(أصيل   هديل احمد صبحي عيادي  .٨

 )٩(أصيل   وجاد سعد موسى الزبون  .٩

 )١٠(أصيل   ريكاتوالعمر احمد البداح   .١٠

 )١١(أصيل   فيصل خلف علي الدبوبي  .١١

 )١٢(أصيل    كبرأبوحليمة محمد احمد   .١٢

 )١٣(أصيل    شنبأبوشيرين حسن فياض   .١٣

  )١٤(أصيل   هبة غالب سالمة عفيشات  .١٤
 )٩,٣٠-٨,٣٠()١(احتياط   محمد جميل محمد الفي  .١٥

 )١٠,٣٠-٩,٣٠()٢(احتياط    عبد اهللا عارف الحجةآية  .١٦

   دولي أصيل   عبد اهللا احمد سعدأماني  .١٧

  إرشاد اسري
  صفة الترشيح  االسم  الرقم
  )١(أصيل   سلسبيل سليمان احمد بركات   .١
 )٢(أصيل   احمد نصار سالم ابو سبيتان  .٢



 

 ١١

 )٣(أصيل   حمزة عز الدين عباس المدني  .٣

 )٤(أصيل   آية سالم يوسف مشاقبة  .٤

 )٥(أصيل   المشعطيريما رفعات حسن   .٥

 )٦(أصيل   ياسمين عادل إبراهيم أبو جامع  .٦

 )٧(أصيل   عنود نايف حميدان المشاقبة  .٧

 )٨(أصيل   قاسم احمد محمد الشنوان  .٨

 )٩(أصيل   أسيل علي نزال السرحان  .٩

 )١٠(أصيل   مرح محمود شافي شواقفة  .١٠

 )١١(أصيل   إسراء فيصل فرحان الزواهرة  .١١

 )١٢(أصيل    وليد خالد الجداونةدعاء  .١٢

 )١٣(أصيل   حكمت عز الدين صبحي أبو غوش  .١٣

  )١٤(أصيل   هبة عبد الوهاب راشد الزريقات  .١٤
 )١٥(أصيل   دعاء علي عارف المومني  .١٥

 )١٦(أصيل   عبد الرحمن إسماعيل عبد الرحيم شعالن  .١٦

 )١٧(أصيل   محمد سلمان عطا اهللا الرويشد الزبن  .١٧

 )١٨(أصيل   أبو بكر غسان درويش وهبة  .١٨

 )١٩(أصيل   ريم حمدان إبراهيم أبو يحيى  .١٩

 )٢٠(أصيل   دالل جمال يوسف سليم  .٢٠

  )٩,٣٠-٨,٣٠()١(احتياط   عروبة نوفان ضيف اهللا شواقفة  .٢١
 )١٠,٣٠-٩,٣٠()٢(احتياط   لبنى سليمان خضر ابو عليان  .٢٢

 )١١,٣٠-١٠,٣٠()٣(احتياط   سالم مشهور علي األسعد  .٢٣

 )١٢,٣٠-١١,٣٠()٤(احتياط   فؤاد سميح يعقوب قاقيش  .٢٤

 )١,٣٠-١٢,٣٠()٥(احتياط   نسرين حرب محمد ضمرة  .٢٥

 )٢,٣٠-١,٣٠()٦(احتياط   محمد غالب عمر العنانزة  .٢٦

  )٣,٣٠-٢,٣٠()٧(احتياط   آالء محمد احمد المرافي  .٢٧

  
  
 



 

 ١٢

   اإلدارة المدرسية–عالي الدبلوم ال
  صفة الترشيح  االسم  لرقما

  )١(أصيل   والء غازي يوسف المعايطة  .١
 )٢(أصيل   منال حسين طالب المومني  .٢

 )٣(أصيل   شروق فيصل داوود صالحية  .٣

 )٤(أصيل   تسنيم رضوان محمد الفالح  .٤

 )٥(أصيل   هاشم علي حسين الخوالدة  .٥

 )٦(أصيل   محمود رضوان محمد الفالح  .٦

 )٧(أصيل    هنيةأبو عبداهللا ميسون يوسف  .٧

 )٨(أصيل   ريم محمود علي ابو خالد  .٨

 )٩(أصيل    عبد الرؤوف عبد الكريم المعايطةإيناس  .٩

 )١٠(أصيل   حسين خلف فالح الزيود  .١٠

 )١١(أصيل   محمد عمر محمد الزيود  .١١

 )١٢(أصيل   حال فوزي عياط العنزي  .١٢

 )١٣(أصيل    عزمي عوض ابو خضرإسراء  .١٣

  )١٤(أصيل   إسماعيلرشا هشام حسن   .١٤

   اإلدارة المدرسية–مهني الدبلوم ال
  صفة الترشيح  االسم  الرقم
  )١(أصيل    يوسفأنيسآالء محمود   .١
 )٢(أصيل   سوسن عبداهللا خلف النغيمش  .٢

 )٣(أصيل    حسان حسينالرزاقنجية عبد   .٣

 )٤(أصيل   ميسون منصور محمد الشريدة  .٤

 )٥(أصيل    محمود محمد الحاج احمدديمة  .٥

 )٦(أصيل   هاشم علي حسين الخوالدة  .٦

 )٧(أصيل   هاجر هالل محمد عليمات  .٧

 )٨(أصيل   غادة كمال احمد صبيحات  .٨

  )٩(أصيل   نسرين رباح سليم عزام  .٩



 

 ١٣

  
  كلية العلوم : خامساً

   الكيمياء
  صفة الترشيح  االسم  الرقم
  )١(أصيل    حسين محمد الحشكيإيمان  .١
 )٢(أصيل   فيروز سعيد زكي نوفل  .٢

 )٣(أصيل   منار بسام احمد عدي  .٣

 )٤(أصيل   محمد محمود عبد الرحيم السيد  .٤

 )٥(أصيل    الزغولمعبد الكري وليد أماني  .٥

 )٦(أصيل    صالح محمد العقرباويإسالم  .٦

 )٧(أصيل   حسام حماد احمد عبد الفتاح  .٧

 )٨(أصيل    حامد طهبوب"محمد فكري"دعاء   .٨

 )٩(أصيل    الزايدإسماعيلعمر خالد   .٩

 )١٠(أصيل   محمد سليمان محمد السعدي  .١٠

 )١١(أصيل   رانية فليح محمد قواريق  .١١

 )١٢(أصيل   معتصم صالح حسن العلي  .١٢

  )١٣(أصيل   سوزان عبد الرحمن صبحي الجعفري  .١٣
  )٩,٣٠-٨,٣٠ ()١(احتياط   احمد بدوي احمد الطرمان  .١٤
 )١٠,٣٠-٩,٣٠()٢(احتياط    غليونأبورياض يوسف عطوة   .١٥

 )١١,٣٠-١٠,٣٠()٣(احتياط    سليمان محمد الزبنإيمان  .١٦

 )١٢,٣٠-١١,٣٠()٤(احتياط   محمود شفيق يوسف عبد الهادي  .١٧

 )١,٣٠-١٢,٣٠()٥(احتياط   رند معز محمد نعيم النتشة  .١٨

 )٢,٣٠-١,٣٠()٦(حتياط ا   مصطفى غانمإسماعيلخليل   .١٩

 )١(اصيل دولي   ذكرى عبد اهللا عبد ربه المسعودي  .٢٠

  )٢(اصيل دولي   هبة سامي عايش الشمالي  .٢١
 العلوم الحياتية

  صفة الترشيح  االسم  الرقم
  )١(أصيل   حنين احمد محمد المهيدات  .١



 

 ١٤

 )٢(أصيل    السباعأبوبشرى عبد اهللا محمد   .٢

 )٣(أصيل   خلف فالح هليل الإسالم  .٣

 )٤(أصيل   الحصانتمارا عبد القادر محمود   .٤

 )٥(أصيل   وفاء عدنان احمد احمد  .٥

 )٦(أصيل   أسماء عيسى محمود الصمادي  .٦

 )٧(أصيل   محمود نائل محمد حمدان                             .٧

 )٨(أصيل   عثمان علي محمد الشرفات  .٨

 )٩(أصيل   مياسمين محمد شريف عبد الرحي  .٩

 )١٠(أصيل   هيفاء عارف حرب رباع  .١٠

 )١١(أصيل   وجيهة صدقي علي نمر  .١١

 )١٢(أصيل   ضياء الدين عدنان محمد الخزاعلة  .١٢

  )١٣(أصيل   وفاء فؤاد الحاج احمد أبو سارة  .١٣
 )١٤(أصيل   حسان سالم عليان جوارنة  .١٤

 )١٥(أصيل   إسراء حسن محمود النسور  .١٥

   دولي أصيل  ن مازن عبد المجيد السامرائيغفرا  .١٦
  

   كلية اآلداب:سادساً
  لغوياتال/ اللغة العربية وادابها 

  صفة الترشيح  االسم  الرقم
  )١(أصيل   النا منصور نصري الحداد  .١
 )٢(أصيل   مجد االسالم خالد محمد النجار  .٢

 )٣(أصيل   ايناس احمد خلف الخاليلة  .٣

  )٤(أصيل   ةشروق كامل اسعد حمو  .٤
 )٥(أصيل   رحمة عزيز حسن خضر  .٥

 )٦(أصيل   هند محمود جمال اغا  .٦

  )٧(أصيل   حسن نجوات محمود مسعد  .٧
 )٨(أصيل   عبد الرحمن خالد ابو سريس  .٨

 )٩(أصيل   محمد علي حطاب جنادة  .٩



 

 ١٥

  )١٠(أصيل   اسيد فاروق حسن الحجاج  .١٠
 )١١(أصيل   ابتهال عارف عبدربه عبد العزيز  .١١

 )١٢(أصيل   سهى نواف عمر عبد النافع  .١٢

  )١٣(أصيل   محمد نجم عطا اهللا الضرابعة  .١٣
 )١٤(أصيل   حازم مصطفى حسين سليمان جرار  .١٤

 )١٥(أصيل   اسامة محمود عبداهللا شحاده  .١٥

  )٩,٣٠-٨,٣٠()١(احتياط   راسم بسام فتحي الحيت  .١٦
 )١٠,٣٠-٩,٣٠()٢(احتياط   طالل عبد الرحيم احمد حجير  .١٧

 )١١,٣٠-١٠,٣٠()٣(احتياط   عبداهللا سفيان محمد خليل  .١٨

  األدب والنقد/اللغة العربية وآدابها 
  صفة الترشيح  االسم  الرقم
  )١(أصيل   النا منصور نصري الحداد  .١
 )٢(أصيل   روان جمال تيسير الطوباسي  .٢

 )٣(أصيل   شيماء خالد عبد الخالق العتلة  .٣

  )٤(أصيل   حسن نصير أبو غليونناصر   .٤
 )٥(أصيل   آية نزار احمد بني عيسى  .٥

 )٦(أصيل   عمر نسيم يونس الحمدان  .٦

  )٧(أصيل   هنادي جبرين محمد أبو قطان  .٧
 )٨(أصيل   أسيل أيمن احمد عايش  .٨

 )٩(أصيل   مجد اإلسالم خالد محمد النجار  .٩

  )١٠(أصيل   مالك عادل محمد جديتاوي  .١٠
 )١١(أصيل   شروق كامل اسعد حموة  .١١

 )١٢(أصيل   دانة حمزة رشيد صوان  .١٢

  )١٣(أصيل   مريم عواد مداد الطوالبة  .١٣
 )١٤(أصيل   عبير محمد جبر أبو هواش  .١٤

 )١٥(أصيل   هبة مصطفى صادق المرابع  .١٥

  )٩,٣٠-٨,٣٠()١(احتياط   محمود حسام محمود الهبل  .١٦



 

 ١٦

 )١٠,٣٠-٩,٣٠()٢(احتياط    عودة خليل عويسأسماء  .١٧

 )١١,٣٠-١٠,٣٠()٣(احتياط   امنة حمدو مسلم الرهايفة  .١٨

 )١٢,٣٠-١١,٣٠()٤(احتياط   محمد علي حطاب الجنادة  .١٩

 )١,٣٠-١٢,٣٠()٥(احتياط   رشا سمير عودة غانم  .٢٠

 )٢,٣٠-١,٣٠()٦(احتياط   عيسى سعيد موسى الزبون  .٢١

  )٣,٣٠-٢,٣٠()٧(حتياط ا  عائشة سليمان بنية أبو نادي  .٢٢

  وآدابها دكتوراه اللغة العربية
  صفة الترشيح  االسم  الرقم
  )١(أصيل   نجمة حامد عبد الهادي عبد القادر  .١
 )٢(أصيل   ميالنا جميل فالح الرفاعي  .٢

 )٣(أصيل   جميلة عابد عبداهللا أبو مغنم  .٣

  )٤(أصيل   صالح محمود فرحان الخزاعلة  .٤
 )٥(أصيل   عيسى خليلمحمود مصطفى   .٥

 )٦(أصيل   حسين ماهر حسين سالم  .٦

  )٧(أصيل   ليث علي نايف بني نصر  .٧
  
  
  
  


