
 

(ماجستير التربية  إعالن قوائم الطلبة المرشحين للقبول في برامج الدراسات العليا
للفصل الدراسي الخاصة وماجستير ھندسة البرمجيات وماجستير االمن السيبراني) 

 ٢٠٢٠/٢٠٢١االول من العام الجامعي 
  

الفصل الدراسي االول  المرشحين للقبول في برامج الدراسات العليا علىالتالية اسماؤھم على الطلبة 
مراجعه كلية الدراسات العليا الستكمال إجراءات قبولھم وتسجيلھم  ٢٠٢٠/٢٠٢١من العام الجامعي 

اراً من يوم االثنين الموافق  ة اعتب امع اء الموافق  ١٢/١٠/٢٠٢٠في الج اء يوم الثالث وحتى مس
اعة الواحدة  ١٣/١٠/٢٠٢٠ باحاً حتى الس ف ص اعة الثامنة والنص ف بعد الظھر، من الس والنص

  مصطحبين الوثائق المذكورة أدناه:
  
  صورة مصدقة عن ھوية األحوال المدنية. -
  شھادة الوالدة األصلية الصادرة عن دائرة األحوال المدنية أو صورة مصدقة عنھا. -
  صورة مصدقة عن جواز السفر للطلبة غير األردنيين. -
شھادة صورة عن دفتر خدمة العلم للطلبة  - شھادة إنھاء الخدمة، أو  صورة عن  األردنيين الذكور المطلوبين للخدمة ، أو 

  اإلعفاء من الخدمة، أو شھادة دفع بدل أداء الخدمة.
  كشف عالمات الثانوية العامة (األصل). -

  صورة مصدقة عن كشف عالمات ومصدقة التخرج في البكالوريوس.  -
  لعالي والبحث العلمي للشھادات غير األردنية.معادلة الشھادة من وزارة التعليم ا -
  ما يثبت تقديمه لالمتحان الوطني للغة االنجليزية أو ما يعادله .  -
بة للطلبة الغير االردنيين موافقة  - لحة االردنية واألمن العام والدفاع المدني. اما بالنس الجھة الموظفة مثل القوات المس

فارات بقة. كما يطلب من موظفي الجامعة فيتعين عليھم ارفاق موافقات س ترط الموافقة المس ھم وملحقياتھم اذا كانت تش
 الھاشمية ابراز موافقة رئاسة الجامعة على الدراسة.

  ).٦×٤صورة شخصية حديثة قياس ( -
  اإلشعار المالي من البنك عند دفع رسم طلب االلتحاق. -

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
 كلية الملكة رانيا للطفولة 

  ماجستير التربية الخاصة
  نوع القبول  االسم  الرقم
 أصيل  ديما عامر عبد العزيز ياسين  .١
 أصيل  رھف ايمن حسني ابو عبيدة  .٢
 أصيل  حنين جمال محمود ابو فارة  .٣
 أصيل  حنين اسامه احمد خليفة  .٤
 أصيل  حال حسين يوسف الخزاعلة  .٥
 أصيل  منال عبد اللطيف عايد الغويري  .٦
 أصيل  غالي خالد طه محاميد  .٧
 أصيل  سندس محمد احمد عامر  .٨
  أصيل  اسراء محمد مصطفى خميس  .٩
  أصيل   حازم سليمان حامد ابو صعيليك  .١٠
  أصيل  االء خالد محمد سھيله  .١١
  أصيل  رانيه عبدهللا فوزان القاسم  .١٢
  أصيل  روان صالح خلف الغويري  .١٣
  أصيل  عبدهللا محمد محمود قيزان  .١٤
  أصيل  فرح طه محمد ابو معيلش  .١٥

  أصيل  ھبه عبدهللا محمد الطھراوى  .١٦  
  أصيل  ھبه سالم علي ابو محفوظ  .١٧ 

 أصيل  مريم خالد علي الطوافره  .١٨
 أصيل  االء صابر ھالل الحلو  .١٩
 أصيل  عبيده تيسير حسن العزام  .٢٠

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  الثاني لتكنولوجيا المعلوماتكلية االمير الحسين بن عبدهللا 

  ماجستير االمن السيبراني
  نوع القبول  االسم  الرقم
 اصيل  اسيل ايمن الزعبي  .١
 اصيل  حمزة أدھم الشيشاني  .٢
 اصيل  بالل علي الخطيب  .٣
 اصيل  يوسف صادق ابو الرب  .٤
 اصيل  اسامة مسلم العفيشات  .٥

  ماجستير ھندسة البرمجيات
  القبولنوع   االسم  الرقم
 اصيل  ماريه عبدالسالم محمد توفيق غانم  .١
 اصيل  سارة عمر موسى ابو عسل  .٢
 اصيل  مرح سامي علي العموش  .٣
 اصيل  لميس ناصر دخيل المشاقبة  .٤
 اصيل  ھيام محمد عطا يعقوب الصعيدي  .٥
 اصيل  رؤى عواد عبدالرحمن القطيشات  .٦
 اصيل  اوس حكم علي الذنيبات  .٧
 اصيل  عاطف فليح الجبوررند   .٨
 اصيل  زيد خالد عبد الرزاق اليبرودي  .٩
 اصيل  حمزة ادھم بالل الشيشاني  .١٠

  
  
  

  
 


