
 إعالن قوائم الطلبة المرشحین للقبول في برامج الدراسات العلیا
 ٢٠١٩/٢٠٢٠من العام الجامعي  الثانيللفصل الدراسي 

 

ـج الدراسـول في برامـین للقبـالمرشحة اسماؤهم ـالتالیة ـعلى الطلب ـات العلیـ ـ  انيـالثدراسي ـل الـالفص علىا ـ

ــمن الع ـــ ــام الجامـ ــمراجع ٢٠١٩/٢٠٢٠عي ـ ــكلیه ـ ــة الدراسـ ـــ ـــ ــات العلیـ ــا الستكمـ ــال إجـ ـــ ــراءات قبـ ـــ ـــ ـــ ــولـ هم ـ
ـــــوتسجیل ـــــهم في الجامعة اعتبـ ــالمواف االربعـــاءوم ـــارًا من یـ ـــــاء یـــوحتى مس) ٢٩/١/٢٠٢٠(ق ـ  الخمـــیسوم ـ

ــــــــــــالم احًا وحتى الســـاعة الواحدة من الســـاعه التاســـعة صـــبوذلك  للطلبة االصـــالء) ١/٢٠٢٠ /٣٠(وافق ـ
وذلك من الســـــاعة العاشـــــرة صـــــباحًا وحتى  للطلبة االحتیاط ) ٢/٢/٢٠٢٠الموافق ( االحد ، ویوموالنصـــــف

 ، مصطحبین الوثائق المذكورة أدناه:الساعة الحادیة عشر صباحاً 
 صورة مصدقة عن هویة األحوال المدنیة. -
 شهادة الوالدة األصلیة الصادرة عن دائرة األحوال المدنیة أو صورة مصدقة عنها. -
 صورة مصدقة عن جواز السفر للطلبة غیر األردنیین. -
فما بعد، أو صورة عن شهادة  ١٩٨٩صورة عن دفتر خدمة العلم للطلبة األردنیین الذكور المطلوبین للخدمة من موالید  -

 إنهاء الخدمة، أو شهادة اإلعفاء من الخدمة، أو شهادة دفع بدل أداء الخدمة.
 (األصل).كشف عالمات الثانویة العامة  -

 .والدبلوم العالي صورة مصدقة عن كشف عالمات ومصدقة التخرج في البكالوریوس للمتقدمین لبرامج الماجستیر  -
 لبرنامج الدكتوراة.للمتقدمین والماجستیر صورة مصدقة عن كشف عالمات ومصدقة التخرج في البكالوریوس  -
 العلمي للشهادات غیر األردنیة.معادلة الشهادة من وزارة التعلیم العالي والبحث  -
تقدم ألحد امتحانات القدرات للغة االجنبیة (التوفل، االیلتس، لغة فرنسیة، لغة المانیة، او امتحان  ما یثبت تقدیمه -

 مستوى اللغة االنجلیزیة او أإلمتحان المكافئ للغة االنجلیزیة من الجامعة الهاشمیة).
 غیراما بالنسبة للطلبة ) القوات المسلحة االردنیة واألمن العام والدفاع المدنياالردنیین(للطلبة الجهة الموظفة موافقة  -

االردنیین فیتعین علیهم ارفاق موافقات سفاراتهم وملحقیاتهم اذا كانت تشترط الموافقة المسبقة. كما یطلب من موظفي الجامعة 
 الهاشمیة ابراز موافقة رئاسة الجامعة على الدراسة.

 ).٦×٤ة شخصیة حدیثة قیاس (صور  -
 دفع رسم طلب االلتحاق.والخاص باإلشعار المالي من البنك  -
 

 
 
 
 
 

 



 كلیة االداب
 وادابها العربیة اللغةدكتوراة 

 نوع القبول االسم الرقم
 اصیل  العتله الخالق عبد خالد شیماء .١
 اصیل  رضوان احمد الهادى عبد لینا .٢

 اصیل  عایش احمد ایمن اسیل .٣

 اصیل  جدیتاوى محمد عادل مالك .٤

 اصیل  حماد یوسف حسن یوسف .٥

 اصیل  الضرابعه اهللا عطا نجم محمد .٦

 اصیل  العالوي محمد علي میسون .٧

 اصیل العزام اهللا فضل قاسم حنین .٨

 اصیل عوده عیسى احمد محمد .٩

 اصیل السید موسى توفیق عدي .١٠

 دولي اصیل الخلف أحمد جاسم محمد .١١

 دولي اصیل أوزسولو مروة .١٢

 والبیئة الطبیعیة المواردكلیة 
 الجافة االراضي واستدامة المناخیة التغیراتماجستیر 

 اصیل اسماء احمد طلب الزبون .١
 اصیل أسیل احمد محمود ابو شاویش .٢
 اصیل تسنیم عمر محمد سالمه .٣
 اصیل الیسار علي فرحان الزواهره .٤
 اصیل المساعید علي محمد عدي .٥
 اصیل ولویل فرید محمد یاسین دالیا .٦

 التطبیقیة الجیولوجیا ماجستیر
 اصیل قریناوي ابراهیم محمد هیا .١
 اصیل الخزاعله طلب سالم عمر .٢
 اصیل الشبلي سعود محمد رضیه .٣



 الصیانة ماجستیر ادارة
 اصیل الحواتمه احمد االله عبد ساجده .١
 اصیل تیم سعید محمد نواف محمد سعید .٢
 اصیل عثمان محسن یوسف مهند .٣
 اصیل حماشا محمد اكرم سعد .٤
 اصیل زحالن ابراهیم هاشم ابراهیم .٥

 االداریة والعلوم االقتصادكلیة 
 وتمویل ماجستیر محاسبة

 اصیل النبي عبد مفید محمد ایه .١
 اصیل عالن ابو اسعیفان احمد العزیز عبد یارا .٢
 اصیل البدارنه فضیل محمد بنان .٣
 اصیل العموش عقله علي تیماء .٤
 اصیل التمیمي احمد خلدون نور .٥
 اصیل حمدان الحمید عبد الرحمن عبد ساجده .٦
 اصیل الطالس صالح محمد صالح .٧
 اصیل الحباشنه سلیمان خالد اهللا عبد .٨
 اصیل معشر هم بر یوسف مهند .٩

 اصیل خالد ابو الرزاق عبد محمد اسیه .١٠
 اصیل العوضات محمود عوني محمد .١١
 اصیل اخمیس رشید ناجي هبه .١٢
 اصیل االلفي یوسف محمد بسینه .١٣
 اصیل السمان حمدي ولید حمدي .١٤
 اصیل الشدیفات اهللا عبد احمد امیره .١٥
 اصیل صالح احمد یاسر قیس .١٦
 اصیل الدغیمات موسى عمر محمد .١٧

 التربویة العلوم كلیة
 تربوي نفس علم ماجستیر



 اصیل دیما فایز محمود الرویضان .١
 اصیل حنین محمد عثمان عبد الحمید .٢
 اصیل المشاقبه محمد سالم براءه .٣
 اصیل خلیل احمد محمد نداء .٤
 اصیل الدالبیح سالم خلف بیان .٥
 اصیل الحامد محمد خالد منار .٦
 اصیل الحنیطي محمد طالل االء .٧
 اصیل البنا اهللا عبد جبر منار .٨
 اصیل سعید بني شوكت ماجد ایمان .٩

 اصیل المقصقص صالح نواف صالح .١٠
 اصیل دولي المصطفى قاسم مأمون أماني .١١

 المدرسیة الدبلوم العالي االدارة
 اصیل زعیزع ابو محمد علي الهام .١
 اصیل صعیلیك ابو محمود حسن منال .٢
 اصیل العودات سلیمان سالمه راما .٣
 اصیل شعبان الرحمن عبد محمد غدیر .٤
 اصیل الدنون احمد محمد مریم .٥
 اصیل الهبرات محمد السالم عبد هبه .٦
 اصیل القیسي سلیمان طالب ایات .٧
 اصیل حمام عبد محمد صفاء .٨
 اصیل مالول محمد فتحي نسرین .٩

 اصیل احمیدي حسین احمد الهام .١٠
 اصیل الهیجا ابو یاسین مصطفى هیام .١١
 اصیل ابوالهیجاء محمود علي لیلى .١٢
 اصیل الفتاح عبد حسني/ حسن اسامه مرح .١٣
 اصیل محفوظ ابو ابراهیم المالك عبد مها .١٤
 اصیل داوود محمد كامل وعد .١٥



 اصیل الدعجه الشواربه فهد احمد ابتسام .١٦
 اصیل الخالیله صالح نایف اسماء .١٧
 اصیل سرحان محمد جمال هدیل .١٨
 اصیل العمري حسین ابراهیم ایمان .١٩
 اصیل الزبون الطالب اعقیل نهایه .٢٠
 اصیل بزاري عوض احمد امل .٢١
 اصیل حجازین مفضي ریاض لین .٢٢
 اصیل الجرف ناجي غازي المولى هبة .٢٣
 اصیل عرفه جداوي الدین نور محمد هدیل .٢٤
 اصیل عاصي عبد محمد اریج .٢٥
 اصیل حمبوظ الرحمن عبد محمود میسون .٢٦
 اصیل فضه یوسف محمد دینا .٢٧
 اصیل المسلم عاید عواد احالم .٢٨
 اصیل صالح محمد علي دیانا .٢٩
 اصیل حماشه احمد خالد الحارث .٣٠
 )١احتیاط ( الغویري حسن احمد مروى .٣١
 )٢احتیاط ( الصالح حسن خالد سائده .٣٢
 )٣احتیاط ( صعیلیك ابو احمد حماد مالك .٣٣
 )٤احتیاط ( الهشلمون شحاده الدین نور ضیاء .٣٤
 )٥احتیاط ( الدین تقي جمیل الرحمن عبد یسرى .٣٥
 )٦احتیاط ( الربابعه محمد ابراهیم انس .٣٦
 )٧احتیاط ( قواسمه محمد نعیم اریج .٣٧
 )٨احتیاط ( غلیون ابو قاسم عواد نوره .٣٨
 )٩احتیاط ( معتوق فیاض هاشم محمد قاسم .٣٩
 )١٠احتیاط ( المجذوب محمد ابراهیم ایمان .٤٠
 )١١احتیاط ( البلوي مالل ابو اهللا عبد سلیمان احالم .٤١
 )١٢احتیاط ( المشاقبه فالح عوده صقر .٤٢



 )١٣احتیاط ( الرازق عبد احمد سعید نجوى .٤٣
 )١٤احتیاط ( النعانعه محمد اهللا عطا امل .٤٤
 )١٥احتیاط ( حمد بني احمد خیر وعد .٤٥
 )١٦احتیاط ( قاسم فرج محمد حلیمه .٤٦
 )١٧احتیاط ( العزام علي محمد تركي .٤٧
 )١٨احتیاط ( دارعوده مفضي نعیم رشدى .٤٨
 )١٩احتیاط ( عساف طه محمد سامیه .٤٩
 )٢٠احتیاط ( المهدى عبد موسى علي یاسین .٥٠

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


