
 إعالن صادر عن كلية الدراسات العليا 

 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية في
 

سماء الطلبة المرشحين للقبول في برامج الدراسات العليا أ

 م2102/2102للفصل الدراسي األول 
 

ترجو عمادة كلية الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية من 

للقبول في برامج الدراسات العليا للفصل الدراسي  الطلبة المرشحين كأصالء

مراجعة عمادة الكلية  م، والواردة اسماؤهم في الملف المرفق2102/2102األول

 يوم االحد، ولغاية نهاية دوام 5/9/2102الموافق  يوم األربعاءاعتباراً من صباح 

ل ، الستالم إشعارات قبولهم ومتابعة إجراءات القبو01/9/2102الموافق 

حسب المواعيد المبينة في الجدول و والتسجيل وفقاً ألنظمة وتعليمات الجامعة

 التالي:

 جدول يبين توزيع المرشحين للقبول حسب التاريخ والكليات

 اليوم/ التاريخ الكلية

 6/9/2102والخميس  5/9/2102يومي االربعاء  الزراعة

 6/9/2102والخميس  5/9/2102يومي االربعاء  الطب البيطري

 6/9/2102 والخميس 5/9/2102يومي االربعاء  تكنولوجيا المعلومات

 6/9/2102والخميس  5/9/2102يومي االربعاء  العمارة والتصميم

 01/9/2102واألثنين  9/9/2102يومي األحد  الطب

 01/9/2102واألثنين  9/9/2102يومي األحد  العلوم واآلداب

 01/9/2102واألثنين  9/9/2102يومي األحد  الصيدلة

 02/9/2102 عاءااألربو 00/9/2102ء االثالث ييوم الهندسة

 02/9/2102 ااألربعاءو 00/9/2102ء االثالث يومي التمريض

 02/9/2102 ااألربعاءو 00/9/2102ء االثالث يومي العلوم الطبية التطبيقية

 06/9/2102واألحد  01/9/2102يومي الخميس  للمتأخرين من جميع الكليات



مصطحبين معهم  ،تنكفاً وكل من يتخلف عن التسجيل خالل تلك الفترة يعتبر مس

 الوثائق التالية:

 

 والبحث العلمي من وزارة التعليم العالي البكالوريوس شهادةمصدقة عن  ةصور  .0

 .األردنية

 من وزارة التعليم العاليلدرجة البكالوريوس مصدقه عن كشف العالمات  ةصور  .2

  .األردنية والبحث العلمي

األردنية لخريجي  والبحث العلميالعالي  شهادة من وزارة التعليمال معادلة  .2

مجلس التعليم العالي تم  بناء على قرارو ،للطلبة االردنيين الجامعات غيراألردنية

)غير األردنيين( من معادلة شهاداتهم شريطة اعتراف دولهم  استثناء الطلبة

  .ومؤسساتهم التعليمية بتلك الجامعات وشهاداتها

  .التعليم األردنية التربية و من وزارةنوية العامة عن كشف الثاصورة مصدقة   .4

عن  ةاو صور, من دائرة األحوال المدنية الشخصية عن الهوية صورة مصدقة  .5

 .جواز السفر للطلبة )غير األردنيين(

 .عن شهادة الوالدةمصدقة صورة  .1

  .(2) صورة شخصية عدد  .7

بيان التقدير في حال لاألردنية  ميوالبحث العلالعالي كتاب من وزارة التعليم   .8

  .او كشف العالمات عدم وجود تقدير في وثيقة التخرج 

  .ماجستيرالتمريضللمتقدمين ل شهادة خبرة لمدة سنة  .9

( كحد أدنى أو مايعادله 511شهادة تثبت اجتياز امتحان التوفل بعالمة ) .01

فل )للطلبة غير االردنيين( االردنيين(، وشهادة تثبت التقدم المتحان التو )للطلبة

( كحد 511)النجاح في امتحان التوفل بعالمة لمرة واحدة على االقل. حيث يعتبر

لتقديم  اً لطلبة اللغة االنجليزية شرط 551و لكافة التخصصات أدنى او ما يعادله

لطلبة  %75بعالمة  االمتحان الوطني  النجاح فيوأ، ردنيينألللطلبة ا  الطلب

سنان والصيدلة والطب البيطري والهندسة بكافة فروعها ألطب اتخصصات الطب و

لطلبة بالنسبة لاما  .باقي التخصصات العلميةل% 15ووتخصصات اللغة االنجليزية 

من  خالل السنة األ ولىشترط اجتياز امتحان التوفل أو ما يعادله ي ردنيينألغيرا

 .عند تقديم الطلب االلتحاق بالبرنامج للطلبة الذين لم يحققوا شرط النجاح

يوم فعليهم مراجعة الكلية اعتباراً من  المرشحين االحتياطأما بخصوص   

ولغاية نهاية دوام يوم الخميس الموافق  07/9/2102 الموافق االثنين

21/9/2102  

 

 كلية الدراسات العليا
 

 

 

 



 

 

 قائمة اسماء الطلبة المرشحين للقبول في برامج الماجستير

 2102/2102ألول للفصل الدراسي ا

 

 كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات
 علوم الحاسوب

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 االصالء:

 رسالة رمزي شحاده خليل القريني

 رسالة حنين شحادة محمود النعسان

 رسالة اسماء برهان راجح نصار
 رسالة هشام احمد ذيب شحادة

 رسالة قصي يحيى محمود عبيدات
 رسالة الزهيري رويده محمد حسين

 رسالة االء ابراهيم عزيز اسعد
 رسالة محمد نورالدين بدري الخطيب

 رسالة هبه رضا مصطفى المصري
 رسالة مي محمد ابو جازوة

 رسالة عبد المغني يحيى حمود حمزة

 رسالة معتصم هاني محمود البدارنة

 رسالة اسالم شاكر فاضي الحسبان

 رسالة ياالء محمد احمد عقيل

 رسالة ايه سامي محمد نصير

 رسالة بسام فارس عبد الحميد الكساسبة

 رسالة حسني محمد حسني المرازيق

 رسالة دعاء احمد خلف بني سالمة

 رسالة زين محمود "محمد خير" جرادات

 رسالة سامي محمد عيد ابو نواس

 رسالة ضرار عبد الكريم محمد درويش

 رسالة الخليلعطاء يوسف محمد 

 رسالة فاتن محمود احمد عبد الرزاق

 رسالة محمد احمد سالم وردات

 رسالة مروة عبده علي الحزمي

 رسالة منيرة عدنان طايل القرعان

 رسالة علي محمد الدويكاتميس 

 رسالة ين عبد الرحيم وليد خالد ام

 رسالة شذى محمد ابراهيم شلول :االحتياط

 بهندسة الحاسو

 
 
 

 رسالة اميرة قاسم محمد المومني

 رسالة هدى يوسف محمد الشياب

 رسالة هبه نصر عثمان ياسين



 
 
 
 
 
 
 

 االصالء:

 رسالة وجدان ياسين محمد البطوش

 رسالة صفاء علي فرحان الصرايرة

 رسالة عبدهللا محمد عبدهللا العمارين

 رسالة عبدهللا خليل عبدالحي العناتي 

 رسالة نور الدين بدري الخطيبمحمد 

 رسالة محمد خالد حمود السعيدين

 رسالة طارق احمد علي المعمري

 رسالة عبد هللا خليل صالح العلي

 رسالة عالية شكري احمد الحسبان

 رسالة سناء محمد مرشد القراله

 رسالة االء يوسف سلمان عيال سلمان

 رسالة بتول محمد عقيل المنديل

 رسالة درة نجيب قائد العريقينا

 رسالة يببالل اكرم محمد الشع

 رسالة محمد عبدهللا محمد اللطايفة

 رسالة اسراء محمد سليم فريحات

 رسالة رنيم موسى محمد خشاشنة

 كلية الصيدلة
 الصيدلة السريرية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االصالء:

 شامل اسيل عويد عوض رتعان

 شامل ي سالمةفاطمة محمود جمعة احمد بن
 شامل اسراء عصام احمد خضر
 شامل روان خالد محسن مياس

 شامل سمر نشأت عيسى الزيادين
 شامل اروى سمير اسماعيل الحلو

 شامل خالد جمال جمعة الموسى
 شامل روان رسمي احمد البستنجي

 شامل افنان احمد ضياء الدين حسين الحسن
 ملشا شذى خالد سليمان الحديان
 شامل امجاد زهير سالم الروسان

 شامل لبنى محمود عبد الكريم خضراوي
 شامل روان هاني داود ازحيمان

 شامل حنين توفيق محمود المقبل
 شامل دانا عبدالرزاق احمد بني يونس

 شامل ينةاوعد زياد احمد بط
 شامل محمد محسن محمد العزاني

 شامل خويلد رجاء مشهور الحارثي
 شامل زهراء صالح عبدالرحمن الطالب

 

 االحتياط:
 
 

 شامل اسراء ابراهيم احمد عمايرة
 شامل ميس احسان علي المحاسنة

 شامل غالية عبد الكريم حسن عويس
 شامل دانه محمود حسين حموري
 شامل اسراء رسمي صالح ردايدة



 
 

 شامل ربى محمد محمود المسيعدين
 شامل هاشم ابو غزالةعبيدة عبد الرحمن 

 شامل امل مضر نايف ابو هنود

 الكيمياء الطبية والعقاقير
 
 
 

 االصالء:

 رسالة رند رشاد ايوب العوده هللا

 رسالة االء سامي محمد الغنانيم

 رسالة ميس احسان علي المحاسنة

 رسالة غالية عبدالكريم حسن عويس

 رسالة دانه محمود حسين حموري

 رسالة سن خطاب خطابحبيبة ح

 رسالة سمر عبده حزام محمد

 رسالة غازي احمد عوض الجبل

 

 :االحتياط
 رسالة اسراء رسمي صالح ردايدة

 رسالة رجاء جهاد علي بدارنة

 رسالة كاترين علي فرحان بني سلمان
 رسالة عبيدة عبدالرحمن هاشم غزالة 

 رسالة امل مضر نايف ابو هنود

 كنولوجيةالصيدلة الت
 
 

 االصالء:

 رسالة مالك احمد طه جابر

 رسالة كوثر زياد محمد الزرعيني
 رسالة عبداالله علي احمد جرادات

 رسالة ايمان عبدهللا عبد ابو الحاج محمد
 رسالة "محمد خير" عايد علي الربيع

 رسالة اسراء ابراهيم احمد عمايره
 رسالة بيان صالح حشمه

 

 :االحتياط
 رسالة ند رشاد ايوب العوده هللار

 رسالة االء سامي محمد الغنانيم
 رسالة محمد احمد عبدهللا الناطور
 رسالة ديمة تركي راجي الزغول

 كلية العلوم واالداب
 العلوم الكيميائية

 

 االصالء:
 رسالة أمل سعد محمد رشوان 

 رسالة فاطمة عبد المحسن عبد الجبار بنات
 رسالة أنيس الصعيديبدر أكرم 

 رسالة عبد االله محمد عواد الحراحشة

 اللغة االنجليزية
 
 

 االصالء:

 رسالة خلود محمود عبدهللا الربيع
 رسالة عبد هللا احمد صالح الزعبي

 رسالة علي حسين بني خالدحسين 
 رسالة علي اسبيتان فنغيش المساعيد

 رسالة  حال اكرم كمال حداد
 رسالة د عبداللطيف خوالدةرامي عوا

 رسالة احمد ذايد الحميدي الجهني



 رسالة براء يوسف عوض الربيع
 رسالة بتول نائل احمد اسعد

 رسالة فرح محمد عبداللطيف العابدي
 شامل محمد علي عبدالقادر الحيلواني

 شامل خالد محمد علي مقدادي
 شامل ياسمين رائف غازي حوراني

 شامل جميل الدهون  ليلى محمد
 شامل عمر محمد احمد بني مفرج
 شامل اريج محمود خليل قديسات

 شامل نانسي محمود حامد الرويسي

 شامل مها وصفي كردي الرشدان االحتياط:
 شامل النا حسين بدر العمري

 الفيزياء:
 

 االصالء:

 رسالة نسيبه محمد ياسين آل ياسين
 لشام سارة نافذ احمد مساد

 شامل ابراهيم صالح ابراهيم كناني
 شامل منار احمد محمود الغباري

 شامل بشرى يوسف حمدان حمدان

 شامل قيس محمد تركي البطاينة االحتياط:

 الرياضيات
 
 
 
 
 
 
 

 االصالء:

 رسالة بشرى محمد علي ربابعة
 رسالة راوية منيزل خلف الديكه

 رسالة وفاء صدقي احمد الزعارير 
 رسالة مالك عبدالقادر رشيد جرادات

 رسالة حورانيالعبدهللا خليف عوض 
 رسالة ابرار عماد يوسف ابو لبده

 رسالة عبيده ابراهيم محمد النصيرات
 رسالة والء احمد سالم الكساسبة
 رسالة حسن ابراهيم حافظ سالمة
 رسالة شهد قاسم محمد المنصور

 ةرسال محمد هاشم خالد حمدان
 رسالة االء يوسف خالد العمري
 رسالة عالء هاني طه الغوانمة

 رسالة اسراء محمود موسى الرحال
 رسالة رامي هاشم جميل حمد

 
 
 

 االحتياط:

 رسالة مصعب علي محمود عبابنة
 شامل حسام الدين عبدالقادر سرور الزريقات

 شامل عبدهللا علي فالح بني عيسى
 شامل حوراني بيان سليمان محمد

 شامل عباده محمد عبدالكريم السوالقه
 شامل لينا محمد عقله بطاينة

 العلوم الحياتية
 رسالة سارة باسل عارف ابو جلبوش 



 
 
 
 

 االصالء:

 رسالة ايه جمال ابراهيم ابو شيخة
 رسالة شاليمار دعاء راشد شديد
 رسالة ايه عمر زيدان الهيشان

 رسالة هشام محمد محمود المقصقص
 رسالة غيداء عبدهللا حسين رحيمي

 رسالة هيا عبدهللا محمد مشاقبة
 رسالة هبه عالء الدين خرطبيل

 رسالة ايمان بن حمو
 رسالة ساره نزيه "بو عرفه"

 كلية الزراعة
 التغذية وتكنولوجيا الغذاء/ علم التغذية

 
 

 االصالء:

 رسالة لمنسياشراق علي محمد ا
 رسالة اماني حسين محمد قواسمه

 رسالة فراس صالح محمد بني سالمة
 شامل  اشراق عبدالرحمن الزعبي
 شامل هبه مصطفى عبده شعبان
 شامل فهمي محمد وليد الكسيبي

 شامل هديل محمد محمود عبيدات

 التغذية وتكنولوجيا الغذاء/ علم وتكنولوجيا الغذاء

 شامل رح جهاد عبدالنور السباعيف االصالء:
 شامل انس عصام زمريق

 االنتاج النباتي/ وقاية نبات
 

 االصالء:

 رسالة ريم عبدالمهدي علي الرواشدة
 رسالة ربى ربحي صالح الزبن

 رسالة مالك عبدالرحمن صالح الحاج

 االنتاج النباتي/ بستنة

 رسالة فاتن امين زكي عبويني االصالء:
 رسالة ن حمدان بن حمود الحضرميخالد ب

 االنتاج الحيواني
 

 االصالء:

 رسالة محمد زياد سليم السعدي
 رسالة جمانه عبدالحميد عبدالكريم مسودة

 رسالة زينب مفلح حسن محاسنة

 الموارد الطبيعية والبيئة/ تربة ومياه وبيئة
 

 االصالء:

 رسالة منير خليف عيسى بني هاني
 رسالة مد بن ابراهيم النظريعبدهللا بن مح

 رسالة االء فريد محمود العمري

 كلية الطب
 التشريح:

 

 االصالء:
 رسالة اسامة رجا عيد جهماني 
 رسالة ايه ابراهيم احمد الربابعة

 رسالة لؤي سعد عيسى ابو العشب

 رسالة امجد ابراهيم عبد شعالن االحتياط:



 رسالة تسنيم محمود خالد الرجوب

 الصحة العامة/ االدارة صحية
 

 االصالء:

 رسالة مها علي محمد ابو رمان
 رسالة ديمة تركي راجي زغول

 رسالة ماجد عبدهللا عناد العنزي

 الصحة العامة/ الوبائيات
 
 

 االصالء:

 رسالة منال محمود عبدهللا علي
 رسالة أجود محمد اجود الغزاوي

 رسالة هيثم جميل حسين طه
 رسالة محمود حسين حموري دانه

 رسالة معين صالح محمد الغرايبة
 رسالة وجدي محمد عبدالباري القدسي

 العلوم الجنائية والسموم
 رسالة  مجد سعود محمد الحجاوي االصالء:

 رسالة لماء خالد مصطفى خمايسة

 كلية الهندسة
 الهندسة الكيميائية

 

 االصالء:

 رسالة قصي يوسف بكور
 رسالة دة احمد محمود الزغولزبي

 رسالة ريما عمر صياح صياحين

 الهندسة المدنية:
 هندسة المواصالت

 
 

 االصالء:

 رسالة مصعب يوسف مسلم ابو العدوس
 رسالة دعاء عدنان عبدالمجيد الروسان

 رسالة هاشم خالد حمد المشاقبة
 رسالة ندى كايد حسن بني ملحم
 رسالة عظميعبدهللا عصام فتوحي اال

 رسالة رؤى محمد علي الحمدان
 رسالة تسنيم محمود حسين طوالبة

 الهندسة االنشائية
 
 
 
 

 االصالء:

 رسالة هبه محمد حسين الجبالي
 رسالة منذر عدنان نجيب خضر
 رسالة احمد محمد علي طويق

 رسالة معاذ ابراهيم يوسف ابو قمر
 رسالة غسان سليمان عودة الجراوين

 رسالة اسامة عمر عبدالقادر عبدالجابر
 رسالة سعد قبالن فهد الشومري

 رسالة عالء طارق عبدالخالق تله
 رسالة راية نصر سالم الضالعين

 رسالة صفاء محمد عبد الحميد الفريجات
 رسالة عبداالله عبدهللا حسن القدمي

 رسالة منال سامي علي الشريدة االحتياط



 هربائية/ االتصاالت الالسلكيةالهندسة الك
 
 

 
 
 
 

 االصالء:
 
 
 
 

 رسالة ابراهيم "محمد علي" ابراهيم ابو خيط
 رسالة احمد فايز سالمه عليان

 رسالة محمد منصور جميل سرحان
 رسالة محمد غالب محمد الفوارس

 رسالة احمد علي احمد جرادات
 رسالة محمد فايز محمد عليان

 رسالة ابوتبانهانس عدنان يونس 
 رسالة فندي محمد فندي بطاينه

 رسالة حسام عدنان محمد الوديان
 رسالة اياد محمود احمد شتيوي

 رسالة ابتسام محمد احمد الزبون

 الهندسة الميكانيكية/ الميكاترونكس
 
 

 االصالء:
 

 رسالة االء محمود عبدالرحمن السوطري
 رسالة اسعد احمد اسعد اسعد

 رسالة ر نزار عبدالعزيز رمضانمنتص
 رسالة محمد شفيق يوسف منسي

 رسالة جريس نعمة هللا جريس مقطش
 رسالة محمد عدنان محمد الشياب

 رسالة امجد المسالمة االحتياط:
 رسالة علي طارق شعبان

 الهندسة ميكانيكية/ هندسة الطاقة
 
 

 االصالء:
 

 رسالة ساري فتحي اسماعيل الخطيب
 رسالة ف محمد فهد بني هانيسي

 رسالة رانيا تيسير عطية هنداوي 
 رسالة اسماء عمر خالد قبيعة

 رسالة بشار عاطف حامد الشبول
 رسالة حمد علي جرادات
 رسالة محمد سعيد جودة

 رسالة فاتن فواز الصرايرة 

 الهندسة الميكانيك/ هندسة ميكانيك
 رسالة رياض مفلح محمد بني خالد 

 الهندسة الصناعية:
 
 
 

 االصالء:
 

 رسالة دانيا تيسير ارويزق بني هاني
 رسالة عامر بهيج عزت خياط

 رسالة دينا وليد عبدالقادر القضاة 
 رسالة مجد كامل محمود الدريدي
 رسالة معاذ مؤيد قاسم الصوالحة

 رسالة رانيا تيسير عطية الهنداوي
 رسالة عمر علي محمد الكايد

 رسالة آمنة معن محمود سناجله
 رسالة محمد سالم عمر بوزيدان



 رسالة انعام صادق الزعبي
 رسالة محمد حسام جوابرة

 رسالة ابتهال توفيق يوسف القضاة االحتياط:
 رسالة الهام محمد هويشل المسيعدين
 رسالة محمد جمال عبدالفتاح سرحان

 الطب البيطريكلية 
 رسالة رياض عبد الحسيب النجار عالء تناسليات:

 االحياء الدقيقة
 

 االصالء
 رسالة فراس محمد عوض رمضان

 رسالة هند علي مصطفى ابو الهيجاء
 رسالة اماني عبد الرحمن علي المستريحية

 رسالة ابراهيم خالد سالم البقاعي االحتياط:

 علم االدوية ووظائف االعضاء

 رسالة اةمراد فواز محمد القض االصالء

 الطب الباطني
 

 االصالء
 رسالة محمد مصعب منتصر مراد محفيل

 رسالة عتبه محمد ابراهيم الشياب

 امراض الدواجن
 رسالة لينا نبيل اكرم مسعود 

 علم االمراض البيطرية

 رسالة حسين رضى حسن الشاعر االصالء
 رسالة سارة سالم محمد محمد

 ةالعلوم الطبية التطبيقيكلية 
 الكيمياء الحيوية السريرية/العلوم الطبية المخبرية

 

 االصالء

 رسالة رزان فارس عيسى عالونة

 رسالة عبداالله عيسى الشمري

 رسالة رائده علي محمود عريقات

 رسالة مجاب عماد الدين عبد العزيز

 العلوم الطبية المخبرية/ علم الدم التشخيصي وبنك الدم

 
 

 االصالء

 رسالة نبيل ابراهيم عويصيياسمين 

 رسالة عبد الرحيم احمد سليمان بني احمد

 شامل تسنيم نايل محمد ابو شقرة

 شامل فؤاد الفي عيسى عزايزة

 رسالة جهاد محمد مصطفى البحيصي

 شامل جميل سيف عقيل سيف

 شامل زياد ناصر علي عمران

 لتشخيصية ووراثة االنسانالعلوم الطبية المخبرية/ البيولوجيا الجزيئية ا

 
 

 رسالة احمد عبدالحميد العبدهللا القضاه

 رسالة غيث حسين منصور منصور

 شامل دعاء هارون محمد المومني



 رسالة محمد سعد مقبول الحربي االصالء

 رسالة سلطان راشد زبن العرادي

 شامل عبدهللا علي ابراهيم الغامدي

 شامل لهبه عالء الدين محمد خرطبي

 العلوم الطبية المخبرية/ االحياء الدقيقة التشخيصية والمناعة واالمصال

 
 

 االصالء

 رسالة هبه محمد سعيد محمود عبيدات

 رسالة ايات بسام بركات فريحات

 رسالة محمد حكمت لطفي قادري

 رسالة ميساء هاني احمد السليم

 رسالة منال نواف يوسف السليحات

 رسالة محمود زهرامحمود محمد 

 كلية التمريض
 تمريض صحة البالغين

 
 
 
 
 

 االصالء

 رسالة وعد ياسين محمد شياب

 رسالة عال محمد بركات الشريده

 رسالة دعاء رافع طالب االبراهيم

 رسالة مهند احمد محمد البشير

 رسالة روان  خاطر  احمد  الغزاوي

 رسالة احمد عوده احمد الناطور

 رسالة وصفي رسمي ابراهيمصبا 

 رسالة مجد طه جمعه السيد

 رسالة نجيب عليان محمد بشتاوي
 رسالة بهاء الدين عبد اللطيف احمد قاسم

 رسالة يوسف فالح ابوالكشكسونيا 
 رسالة اسامه احمد حمدان الكوري

 

 االحتياط:
 رسالة صالح نادر انيس الجدوعية

 رسالة محمد عباس ذيب فرحان
 رسالة مالك محمد حسن خليل

 تمريض صحة المجتمع
 
 
 

 االصالء:

 رسالة هيو شن كتجي لي
 رسالة محمد خليل محمود "عيسى القرنة"

 رسالة ين سالم فالحانتصار حس
 رسالة خالد حسن يوسف الشريده

 رسالة محمد غازي سلمان الصغير
 رسالة شرف محمد حسين المومني

 رسالة هديل سعيد موسى ياغي
 رسالة ميسون هاني محمد ربابعة

 رسالة رامي سامي نمر الشلبي
 رسالة مصعب محمد محمود المناصير

 رسالة ريم حسين علي فالح
 رسالة مالك خليل أحمد النجار

 رسالة تامر محمود امين الغرايبه
 رسالة انس عمر محمد عكور 



 رسالة محمد سليمان احمد ملكاوي االحتياط:
 رسالة عبدهللا صالح الشمري

 تمريض صحة االم
 
 
 
 
 

 االصالء:

 رسالة دعاء "محمدعودة" علي ربابعة
 رسالة رواء عارف سعيد الفقهاء

 رسالة ريما حمدان عبدالعزيز كيوان
 رسالة نور جهاد محمود القاعود
 رسالة هبه نايف يونس الزعارير

 رسالة اسيل مصطفى يوسف ابوالهيجاء
 رسالة منال محمد عواد العمرو
 رسالة منى فتحي ذياب بطارنة
 رسالة أالء جمال فالح الشريدة
 رسالة اماني سمير امين غانم

 رسالة ه جواد محمد الشريفناهد
 رسالة بشائر حسن محمد الزبن

 رسالة ساره يوسف فالح ابوالكشك
 

 االحتياط:
 رسالة فاطمة عبدالرحمن محمد الزيود 

 رسالة ياسمين رافع نزال الكركي
 رسالة رفيدة حسن سليمان ابداح

 صحة الخدمات التمريضية
 
 
 
 
 

 االصالء:

 الةرس فيصل ناصر محمد فوده
 رسالة احمد فوزي طايل الضمور

 رسالة مرام غازي تركي ابو الهيجاء
 رسالة هبه حسين سليم عبابنه

 رسالة نسرين جبر حماد الخطيب
 رسالة اسالم علي احمد عويدات

 رسالة هالل عبدالعزيز صالح ابو غانم
 رسالة حازم صالح عبدالقادر الربابعة

 ةرسال هبه خالد موسى دقه
 رسالة صهيب حسين عبده عكور
 رسالة محمود علي احمد ربايعة

 رسالة شاهر محمد عوض رمضان

 رسالة سمر سامي حسن طوباسي االحتياط:
 رسالة معتصم محمد يوسف الضيافلة

 رسالة عبدهللا فالح احمد ابو خيط

 كلية العمارة والتصميم
 الهندسة المعمارية

 رسالة نواف الرواشرانيا اسامة  االصالء:
 رسالة اسماء عمر محمد السيد احمد

 رسالة علي طالب فرج
 رسالة راشد بسام راشد الشديفات
 رسالة رشا سعيد عبدهللا باعنقود

 التخطيط الحضري



 رسالة ليث مازن مارديني االصالء
 رسالة منى عبدالرحيم طالل محمود

 


