
 

   
 

 

 

 إعالن قوائم الطلبة المرشحين للقبول في برامج الدراسات العليا
  2021/2022من العام الجامعي  االولللفصل الدراسي 

 )الدفعة االولى(
 

مان العاام  االولالفصال الدراساي  علاىالمرشحين للقبول في برامج الدراسات العلياا التالية اسماؤهم على الطلبة 
عتباارا  االدراسات العليا الستكمال إجراءات قبولهم وتسجيلهم في الجامعاة مراجعه كلية  2021/2022الجامعي 
العاشار  مان السااعة  21/9/2021الموافا   الثالثااءوحتاى مسااء ياوم  19/9/2021الموافا   االحادمن يوم 

طلباة ، وفاي حاال اساتفكاع بعاط الطلباة االصاالء سايتم التواصال ما  البعد الظهار الثانيةصباحا  حتى الساعة 
 مصطحبين الوثائ  المذكور  أدناه: ، (22/9/2021المواف  ) االربعاءحتياط يوم اال
 
 صورة مصدقة عن هوية األحوال المدنية. -
 ن دائرة األحوال المدنية أو صورة مصدقة عنها.عشهادة الوالدة األصلية الصادرة  -
 صورة مصدقة عن جواز السفر للطلبة غير األردنيين. -
مرةر أو شرهادة افعفرا  مرة الللرل للطلبرة األردنيرين الرالور المطلروخين لل دمرة ر أو صرورة عرن شرهادة  نهرا  ال دصورة عن دفترر دد -

 من ال دمةر أو شهادة دفع بدل أدا  ال دمة.
 لشف عالمات الثانوية اللامة )األصل(. -
 .والدبلوم اللالي اجستيرصورة مصدقة عن لشف عالمات ومصدقة الت رج في البكالوريوس للمتقدمين لبرامج الم  -
 ن لشف عالمات ومصدقة الت رج في البكالوريوس والماجستير للمتقدمين لبرنامج الدلتوراه.عصورة مصدقة  -
 يل اللالي والبحث الللمي للشهادات غير األردنية.ملادلة الشهادة من وزارة التلل -
 دله . و ما يلاما يثبت تقديمه لالمتحان الوطني للغة االنجليزية أ -
هل االردنيرين فيتلرين علري الجهة الموظفة مثل القوات المسلحة االردنية واألمن اللام والدفاع المدني. اما بالنسربة للطلبرة الغيررموافقة  -

ة رئاسرة ارفاق موافقات سفاراتهل وملحقياتهل اذا لانرت تشرترا الموافقرة المسربقة. لمرا يطلرو مرن مروظفي الجاملرة الهاشرمية ابرراز موافقر
 الجاملة على الدراسة.

 (.6×4صورة ش صية حديثة قياس ) -
 افشلار المالي من البنك عند دفع رسل طلو االلتحاق. -
 
 

اساات عن قوائم اسماء الطلبة المرشحين للقبول في برامج الدر  مالحظة: سيتم االعالن
ى عاا  وعلااالعليا والمتقدمين بطلبات لاللتحاق في البرامج المطروحة بالكليات االخرى تب

 دفعات
 
 



 

   
 

 

 

 كلية اآلداب
  دكتورا  اللغة العربية وادابها 

 نوع القبول االسم الرقم
 اصيل اللطاري  محمد يحيى اكرام .1
 اصيل اللبد عبد محمد هللا عبد .2
 اصيل زلوم محمود منير افنان .3
 اصيل غنيل زلي الدين محي زينه .4
 اصيل داود احمد اكرم مها .5
 اصيل المناعيس محمد دالد دضر .6
 اصيل دريدي احمد دضر دريد .7
 اصيل دشاشنه سليمان محمود عبدهللا .8
 اصيل تايه ابو عايد فهد ريل .9
 اصيل )دولي( السلدي عبدالرحمن عبداللليل مقداد .10
  ماجستير اللغة االنجليزية 

 نوع القبول االسم الرقم
 اصيل اللزام حسين بكري  محمد .1
 اصيل الصرايره محمد بالل نور .2
 اصيل ال ليلي علي عزام اسامه .3
 اصيل المومني القادر عبد توفيق محمد .4
 اصيل حميدى حسن الهادى عبد الهام .5
 اصيل زيد ابو محمد عثمان دانه .6
 اصيل االسلد علي حسين رهف .7
 اصيل الجغل الرحمن عبد محمود رغد .8
 اصيل مدحا المجيد عبد محمد ملك .9
 اصيل عتمه سالل حسن تهاني .10
 اصيل االثيره نهاد بالل ياسمين .11
 اصيل ضيفلي سلود رضوان مادلين .12
 اصيل شلبايه ابو محمد ابراهيل النا .13
 اصيل ليلى ابو يوسف جمال ديما .14



 

   
 

 

 

 اصيل البدوى  المجيد عبد رفيق هبه .15
 اصيل الزغارى  محمد امجد دانيه .16
 اصيل الحباشنه غازى  حسن نلمه .17
 اصيل الرقاد ممدوح نواف نيفين .18
 اصيل السوالمه بكر عمر هيا .19
 اصيل ال اليله فليحان رضوان مرام .20
 اصيل عبيدات عقل محمد شاى .21
 اصيل الزيود علي كريل جمانه .22
 اصيل سمارنه حبيو نبيل زيد .23
يلاص ارسالن يونس بكر ابو ساجده .24  

 اصيل حمدي دالد حسن نور .25
 اصيل اللليمات عرنوس محسن سالي .26
 اصيل فرج ابراهيل كيالني ريل .27
 اصيل الهندي سليل دالد احمد .28
 اصيل الحروب يوسف هاني اسالم .29
 اصيل الدغدي علي ثائر روان .30
 (1احتياا ) محمد علي احمد ناصر رسل .31
(2احتياا ) لحياصاتا حمدان محمود رهف .32  

(3احتياا ) الحروب محمد جميل امامه .33  

(4احتياا ) ال رابشه زاهر علي صفا  .34  

(5احتياا ) محسن احمد سامي شاى .35  

(6احتياا ) موسى الحاج احمد صبحي ايمان .36  

(7احتياا ) الضامن الحميد عبد رياض يزيد .37  

(8احتياا ) دعمه محمد وليد مالك .38  

(9احتياا ) الحداد هللا عبد نضال رهام .39  

(10احتياا ) الرفاعي ذياب عدنان ايه .40  

(11احتياا ) يوسف صادق محمد امين المومني .41  

(12احتياا ) سنا  محمد عثمان المصري  .42  

(13احتياا ) محمد حمود دليل القرارعة .43  



 

   
 

 

 

(14احتياا ) فاطمة الزهرا  صالح يوسف يونس .44  

(15احتياا ) ماجدة ضيف هللا حمود القالب .45  

  ماجستير اللغة العربية وادابها / اللغويات 
 نوع القبول االسم الرقم

 اصيل الايابات احمد يوسف ماهر .1
 اصيل يوسف الرحمن عبد محمد دالد ياسمين .2
 اصيل الرحامنه فالح محمد ينال .3
 اصيل الحيارى  الرزاق عبد محمد هديل .4
 اصيل ال ريشه حساين علي عزام .5
 اصيل الرصيفان حميد محمد مي .6
 اصيل اللمري  كامل نضال مالك .7
 اصيل النويران سالل دالد اماني .8
 اصيل محمد الحفيظ عبد محمد آيات .9
 اصيل الزخن ابو صالح رامي تمام .10
 اصيل المشاقبه طه داود زينو .11
 اصيل اطرالش ابراهيل عادل ملتصل .12
 اصيل المنادحه محمود الدين عال  وعد .13
 اصيل عالم احمد عوني سامر .14
  ماجستير اللغة العربية وادابها / االدب والفقد 

 نوع القبول االسم الرقم
 اصيل غيضان محمد ابراهيل عكرمه .1
 اصيل الغويري  محمد دالد يزن  .2
 اصيل شوشه ابو محمد احمد فاتنه .3
 اصيل الحسبان السلد احمد مهبس .4
 اصيل الشديفات علي يوسف مؤيد .5
 اصيل عليمات سالل حماد ملاويه .6
 اصيل اللمري  كامل نضال مالك .7
 اصيل الزواهره محمد احمد ايهاب .8
 اصيل دضر يوسف اكرم اال  .9



 

   
 

 

 

 اصيل التميمي عوض سالل مصلو .10
 اصيل رخابله فايز اجود هللا عبد .11
 اصيل داطر جميل يوسف منال .12
 اصيل الحمد مفلح موفق هللا عبد .13
 اصيل هيكل محمد عثمان اسيل .14
 اصيل الشيخ ابو سالل اعليان محمد .15
 اصيل السلايده حسن محمود الهام .16
 اصيل جابر ابو اسماعيل نواف عفاف .17
  ماجستير دراسات السالم والفزاعات 

 قبولنوع ال االسم الرقم
 اصيل الطوافشه سالل دالد هيثل .1
 اصيل المومني محمد حسن لجين .2
 اصيل احمد فايز محمود هللا عبد .3
 اصيل التيل دليف زيد عون  .4
 اصيل الغنميين يوسف سليمان قيس .5
 اصيل المصرى  محمود محمد يحيى .6
 اصيل اللنزي  رافع دلف هللا عبد .7
 اصيل محارب واب هللا عبد محمد طارق  .8
 اصيل طاشمان فوزي  باسل فوزي  .9

 

 كلية العلوم التربوية
  ماجستير االدار  التربوية 

 نوع القبول االسم الرقم
 اصيل صليليك ابو سليمان عوده ندى .1
 اصيل البسيوني محمد ابراهيل هدى .2
 اصيل عرفه دليل راسل ملك .3
 اصيل بدران جميل دالد دعا  .4
 اصيل كشك ابو محمد محمود سميه .5
 اصيل حمدان احمد ناجح ايناس .6



 

   
 

 

 

 اصيل الحوساني سليل محمد جميله .7
 اصيل المشاقبه فالح هللا عبد ياسمين .8
 اصيل الجرجاوي  منصور جزار ايات .9
 اصيل الكفاوين دليل محمد اسيل .10
 اصيل حاوي  توفيق محمد احمد منى .11
صيلا ناصر احمد منار نهى .12  

 اصيل الزواهره موسى الفتاح عبد عاليه .13
 اصيل الجداونه محمد احمد بتول .14
 اصيل بدوي  السالم عبد سميح اسما  .15
 اصيل ال والده فرحان فواز هديل .16
 اصيل الحمد الرحمن عبد حمد ماجدولين .17
 اصيل بالي جمال محمد تسنيل .18
 اصيل حمدان سليمان محمد اماني .19
 اصيل حميدي محمد فارس احالم .20
 اصيل الحافظ عبد محمد صالح حال .21
 اصيل الشمالي فوزي  محمد نوال .22
 اصيل داوود محمد كامل وعد .23
 اصيل عرب سليد موسى ياسمين .24
 اصيل دضر محمد فؤاد انس .25
 اصيل نجيله ابو جميل نظام امل .26
يلاص مصطفى محمد صابر محمود حسن .27  

 اصيل الفننه سالمه محمد ميسون  .28
 اصيل الشبول شحاده صبري  بشرى  .29
 اصيل الزواهره علي محمد هيا .30
  ماجستير مفاهج واساليب تدريس 

 نوع القبول االسم الرقم
 اصيل الكناني علي غالو آال  .1
 اصيل ليمون  توفيق مروان ميس .2
 اصيل البيراوى  حسين الحكيل عبد زهره .3



 

   
 

 

 

 اصيل حموده جبر حسين روان .4
 اصيل الصيفي الرزاق عبد جهاد مرح .5
 اصيل مرار صدقات حمزه اكرام .6
 اصيل لحيه ابو هللا فتح القادر عبد احمد .7
 اصيل عباسي احمد ي فكر  سندس .8
 اصيل دضر راتو رفيق هبه .9
 اصيل عالم احمد عوني سامر .10
 اصيل ن الدهو  حسين محمد رناد .11
 اصيل التميمي عوض سالل مصلو .12
 اصيل ال والده محمد بكر محمد .13
 اصيل حماد ابراهيل جهاد زيد .14
 اصيل الحوامده علي جمله ميسا .15
 اصيل الدراوشه فالح عماد تسنيل .16
 اصيل حمدان انيس نضال سمر .17
 اصيل الكسجي احمد محمد تحرير .18
 اصيل ل ريشها حساين علي عزام .19
 اصيل عمر سليل احمد امل .20
 اصيل المومني علي نادر احمد .21
  ماجستير االرشاد الففسي 

 نوع القبول االسم الرقم
 اصيل القالب دليف يوسف المثنى .1
 اصيل الكيالني زيد توفيق رضوان روان .2
 اصيل الزواهره موسى الفتاح عبد فاطمه .3
 اصيل حصانال عوض محمد ذلريات .4
 اصيل الرفاعي محمود حسام نور .5
 اصيل حماد دالد ف ري  تسنيل .6
 اصيل صبح احمد علي زينو .7
 اصيل الصالح غازي  طالل مامون  .8
 اصيل اللصافره ابراهيل زياد مؤاب .9



 

   
 

 

 

 اصيل الدالبيح محمد اكرم مروه .10
 اصيل ال زاعله مصلح دالد محمد .11
 اصيل نانبهع سالل محمد مريل .12
 اصيل نظامي هللا عبد عارف آيه .13
 اصيل المقارنه دليل يحيى سندس .14
 اصيل اللبود علي محمد عمران .15
 اصيل عودات ابراهيل امين حمزه .16
 اصيل البقوم الرواجيح محمود سمير تقوى  .17
 اصيل الشاشاني احمد شاهر انلام .18
 اصيل الحاج ابو ابراهيل عاطف سلطان .19
 اصيل اللزه طلو هشام رند .20
 اصيل فتيان عمر محمد سندس .21
 اصيل النوفلي احمد فؤاد ايه .22
 اصيل ابراهيل احمد زهير برا  .23
 اصيل جابر محمد احمد فاتن .24
 اصيل الدغمي عرقوب محمد مي .25
 (1احتياا ) المبيضين محمد عامر دياال .26
 (2احتياا ) اعدهالمس دالد امجد مصطفى .27
 (3احتياا ) رمان ابو احمد نبيل فاطمه .28
  ماجستير علم نفس تربوي  

 نوع القبول االسم الرقم
 اصيل راشد ابو موسى حسين نور .1
 اصيل عرفه دليل راسل سوزان .2
 اصيل سلده ابو محمود محمد ديانا .3
 اصيل الرقو محمد سليمان احالم .4
 اصيل الحافظ دعب محمد صالح حال .5
 اصيل الحراحشه الرزاق عبد محمد ندا  .6
 اصيل ابراهيل احمد زهير برا  .7
 اصيل حجازي  سالل تيسير سماح .8



 

   
 

 

 

 اصيل سلمان بني محمد كمال اسرا  .9
 اصيل ال والده حسن عماد ايهاب .10
 اصيل الزريقات محمود محمد نلمه .11
 اصيل ابوديه احمد محمود اال  .12
 اصيل دولي الظفيري  عيد محمد عبدهللا .13
  دبلوم عالي / االدار  المدرسية 

 نوع القبول االسم الرقم
 اصيل اللمري  سليمان عمران مريل .1
 اصيل الصيفي محمود محمد رفيف .2
 اصيل شمري  فاضل طه ساره .3
 اصيل الشروف ابراهيل حسين اال  .4
صيلا الشحاده ياسين الفتاح عبد كوثر .5  
 اصيل الدغيمات الجليل عبد الكريل عبد سحر .6
 اصيل شاهين احمد وليد ايناس .7
 اصيل المرزوق  سالل عيسى اميره .8
 اصيل الدقس الفي دليل اروى  .9
 اصيل رحال ابراهيل يوسف حنين .10
 اصيل داطر جميل يوسف احمد .11
 اصيل سلاده محمد فايز اهتدا  .12
 اصيل ترلمان ودمحم احمد كوثر .13
 اصيل المراحله المهدي عبد محمد رهام .14
 اصيل حماد فتحي مامون  بتول .15
 اصيل الريماوى  اديو محمد ايناس .16
 اصيل ال طيو حسين سامي محمد سماح .17
 اصيل عوض ابو صبحي غازى  تغريد .18
 اصيل المصاروه علي محمد سنا  .19
يلاص غطاشه رخه عبد سلمان رشا .20  
 اصيل قطاوى  ابراهيل تيسير اسيل .21
 اصيل نجار صالح دالد حنان .22



 

   
 

 

 

 اصيل عبيد ابو مسلود سليد محمد حنان .23
 اصيل غوش ابو راغو سليل تهاني .24
 اصيل الملايطه علي ابراهيل مريل .25
 اصيل حموده فارس فاروق  مصطفى .26
 اصيل الليسى حسين علي حامد .27
 اصيل الحنادقه عياده سليل فدوى  .28
 اصيل درويش اسماعيل علي نسرين .29
 اصيل الصباح اسلد سلاده سوزان .30
 اصيل الجندى فهد حسن الرحيل عبد .31
 اصيل موسى احمد شمس زلريا هديل .32
 اصيل اسمر محمود محمد بنان .33
 اصيل دضر يوسف عيسى يوسف .34
 اصيل الليد سليمان يوسف دوله .35
 اصيل كليو جميل فضل سندس .36
 اصيل سمحه حافظ محمد ساجده .37
 اصيل مريل محمد عبد الرحمن شحادة .38
 اصيل حموده فارس فاروق  منيره .39
 اصيل الشريف صبحي جاسر اسيل .40
 اصيل شهد محفوظ عطا ضمرة .41
 اصيل حجازى  سليد حسن دالد .42
 اصيل صافيه ابو احمد زياد دالل .43
 اصيل الحسن محمود فايز زينات .44
 اصيل ال طيو علي حسن الدين عال  .45
 اصيل ليلى ابو حسن محمود روال .46
 اصيل شحاده الرحمن عبد محمد فاتن .47
 اصيل حسن محمد حمدان ثنا  .48
 اصيل درويش اسماعيل علي مريل .49
 اصيل الزخن الرويشد هللا عطا فن ير اماني .50
 اصيل شاتي احمد مالج ملاذ .51



 

   
 

 

 

 اصيل شحاده الرحمن عبد محمد ساره .52
 اصيل الحاجه فؤاد نايف سماح .53
 اصيل اللزوني عثمان محمد دالد .54
 اصيل الكردى اسحق ف رى  راتو .55
 اصيل الشريده محمد محمود المجيد عبد .56
(1احتياا ) اال  محمود عبوده اللابد .57  
(2احتياا ) غويري عادل سالمة دلف ال .58  
 

 ة التمريطكلي
  ماجستير التمريط 

 نوع القبول االسم الرقم
 اصيل الرقو محمد دالد ايه .1
 اصيل الوهيبات حماد سالل حمزه .2
 اصيل الس ن اسلد دالد محمد رزان .3
 اصيل صياحين محمد ناجح محمد .4
 اصيل دبابسه فؤاد محمد مرح .5
 اصيل القور قادرال عبد عبده هللا عبد .6
 اصيل الطوال احمد حسن عبير .7
 اصيل الرحمن عبد محمد وائل ميسر .8
 اصيل الرحيمي محمد محمود وجدان .9
 اصيل يالصماد علي كمال مرح .10
 اصيل الشحروري  توفيق مطيع ضحى .11
 اصيل الرياطي غانل عدنان ريل .12
 اصيل برقان يوسف رمضان محمد غدير .13
 اصيل الدراوشه محمود زطام را ب .14
 اصيل الزيود منصور سالمه امل .15
 اصيل ارشيد عيسى جمال محمد اسرا  .16
 اصيل اللياصره محمود ملن تقى .17
 اصيل الحموري  محمد االيمن يمان .18



 

   
 

 

 

 اصيل الشرمان سليمان تيسير محمد حال .19
 اصيل السلودي عطيه دالد امامه .20
 اصيل عليمات علي احمد موده .21
 اصيل اللياصره محمود نضال قصي .22
 اصيل عبابنه دالد محمود سندس .23
 اصيل الزيود دليفه حسين بيان .24
 اصيل نصار مصطفى يلقوب ديانا .25
 اصيل ي البدو  سالل صالح رهام .26
 اصيل اللماوي  محمد محمود نليمه .27
 اصيل الفقها  احمد امجد ساره .28
 اصيل اللموش محسن محمد رى بش .29
 اصيل الحتامله عيسى احمد امل .30
 اصيل االسمر احمد وليد رؤى  .31
 اصيل عويسات دضر جمال حنين .32
 اصيل عيد عليان يوسف بثينه .33
 اصيل حسين احمد يوسف برا ه .34
 اصيل يحيى فالح دالد محمد .35
 اصيل قاطوني محمد يونس سميره .36
 اصيل الصرايره كريل حمودم محمد .37
 اصيل اللامودى محمد حسن هبه .38
 اصيل المناصير حسن عمر زين .39
 اصيل دولي محمود احمد محمود حسن .40

 

 ة الملكة رانيا للطفولةكلي
  ماجستير التربية الخاصة للطفولة 

 نوع القبول االسم الرقم
 اصيل اللزام طريف مالك بيال .1
 اصيل مسلود الوغ تيسير اسما  .2
 اصيل الصافوطي احمد مازن  رزان .3



 

   
 

 

 

 اصيل اسليد ابو فهمي مروان مرام .4
 اصيل نمر ديري  سمير سوزان .5
 اصيل دليفه ابراهيل محمود فاطمه .6
 اصيل ال واجا المهدى عبد اسماعيل بيان .7
 اصيل الغدران حمد احمد سلسبيل .8
 اصيل المومني محمد علي اميره .9
 اصيل اللمرى  حسين محمد كرم .10
 اصيل الغويرى  محمد يوسف بشرى  .11
 اصيل هللا حمد نمر راشد اسرا  .12
 اصيل السليتي دالد سلطان هال .13
 اصيل الجيوسي م لص اللطيف عبد نوف .14
 اصيل زيد ابو محمد صبحي ملتصل .15
 اصيل الرواشده هللا عبد زهير روان .16
 اصيل الهندي سيد احمد عماد .17
 اصيل القلود محمد عواد غاده .18
 اصيل عوده احمد يوسف هدا  .19
 اصيل عاروري  سليد محمود بالل .20
 اصيل الرحيل عبد محمد شحاده ايه .21
 اصيل الفواعره حمدان احمد حمزه .22
 اصيل الزعارير علي حسن رهف .23
 اصيل عبيد داود ياسر عمار .24
 اصيل الهزايمه اللط محمد عوني .25
 اصيل الحراحشه علي عادل نوال .26
 اصيل الدعجه محمد احمد امنه .27

 

 
 

 


