
   العليا الدراسات كلية عن صادر إع�ن

  ا ردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة في
  

 للقبول في برنامج الماجستير سماء الطلبة المرشحينأ
  م2012/2013 الثانيللفصل الدراسي ا

  

ترجو عمادة كلية الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا ا ردنية من 
للفصل الدراسي للقبول في برنامج الماجستير  كأص�ءالطلبة المرشحين 

مراجعة عمادة الكلية  م، والواردة أسماؤھم في الملف المرفق2012/2013الثاني
 الث�ثاءيوم ، ولغاية نھاية دوام 27/1/2013الموافق  ا حديوم اعتباراً من صباح 

Jست�م إشعارات قبولھم ومتابعة إجراءات القبول  ،29/1/2013الموافق 
وحسب المواعيد المبينة في الجدول  والتسجيل وفقاً  نظمة وتعليمات الجامعة

  :التالي
  والكليات التاريخ حسب للقبول المرشحين توزيع يبين جدول

  التاريخ/ اليوم  الكلية

    الزراعة

   27/1/2013  الموافق ا�حد يوم

  

  البيطري الطب

  المعلومات تكنولوجيا

    والتصميم العمارة

   28/1/2013 الموافق ا)ثنين يوم

  

  الطب

  وا(داب العلوم

    الصيدلة

   29/1/2013 الموافق الث+ثاء يوم

  

  ةالھندس

  30/1/2013 الموافق ا�ربعاء يوم  الكليات جميع من للمتأخرين

  



مصطحبين معھم ) من يتخلف عن التسجيل خ�ل تلك الفترة يعتبر مستنكفاً  وكل(
  :الوثائق التالية

  
  من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  مصدقة عن شھادة البكالوريوس ةصور  .1

  .ا ردنية      
  صورة مصدقه عن كشف الع�مات لدرجة البكالوريوس من وزارة التعليم العالي   .2

   .والبحث العلمي ا ردنية     
   معادلة الشھادة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ا ردنية لخريجي   .3

  مجلس التعليم العالي  بناء على قراروالجامعات غيرا  ردنية للطلبة ا ردنيين،       
  دولھم  من معادلة شھاداتھم شريطة اعتراف) غير ا ردنيين(تم استثناء الطلبة       
   .ومؤسساتھم التعليمية بتلك الجامعات وشھاداتھا      

   .صورة مصدقة عن كشف الثانوية العامة من وزارة التربية و التعليم ا ردنية  .4
   او صورة عن , صورة مصدقة عن الھوية الشخصية من دائرة ا حوال المدنية .5

  .)غير ا ردنيين(جواز السفر للطلبة      
  .صورة مصدقة عن شھادة الوJدة .6
   .)4(صورة شخصية عدد   .7
  كتاب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ا ردنية لبيان التقدير في حال   .8

     .عدم وجود تقدير في وثيقة التخرج  او كشف الع�مات     
  .دفتر خدمة العلم للطلبة ا ردنيين للذكور 9.

كحد أدنى أو مايعادله ) 500(شھادة تثبت اجتياز امتحان التوفل بع�مة   .10
) للطلبة غير اJردنيين(، وشھادة تثبت التقدم Jمتحان التوفل )اJردنيين للطلبة(

كحد ) 500(حيث يعتبرالنجاح في امتحان التوفل بع�مة . لمرة واحدة على اJقل
بة اللغة اJنجليزية شرطاً لتقديم لطل 550أدنى او ما يعادله لكافة التخصصات و

لطلبة % 75بع�مة   ، أوالنجاح في اJمتحان الوطني للطلبة ا ردنيين  الطلب
تخصصات الطب وطب ا سنان والصيدلة والطب البيطري والھندسة بكافة فروعھا 

اما بالنسبة للطلبة   .لباقي التخصصات العلمية% 65وتخصصات اللغة اJنجليزية و
من  خ�ل السنة ا  ولىيشترط اجتياز امتحان التوفل أو ما يعادله  ينغيرا ردني

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

يوم  فعليھم مراجعة الكلية اعتباراً من المرشحين اJحتياط أما بخصوص  
الموافق ولغاية نھاية دوام يوم الث�ثاء  3/2/2013 الموافق ا حد

5/2/2013 .  

  

  

  



 للفصل الماجستير برنامج في للقبول المرشحين الطلبة أسماء
 2012/2013 الثاني الدراسي

   الھندسة الكلية
  
  
  

  ا)نشائية الھندسة/  المدنية الھندسة

  المسار  ا)ص+ء
  الرسالة  عقل ماھر عامر
  الرسالة  الشبول علي عبد
 الرسالة  الھامي محمد ميمون

 الرسالة  مطر غسان محمد

 الرسالة  غانم محمد اسيل

  
  

  والبيئة المياه ھندسة/  المدنية الھندسة

  المسار  ا)ص+ء
 الرسالة  طوالبة محمود تسنم

� الرسالة  فريحات احمد ھ

 الرسالة  الروابده العزيز عبد روان

 الرسالة  غرايبة نبيل زينة

  
  
  
  
  
  
  

  الصناعية الھندسة

  المسار  ا)ص+ء
  الرسالة  الدراوشة عبدالحميد اماني

  الرسالة  دلو ابو محمد سبأ
  الرسالة  الروابدة عبدالعزيز روان
  الرسالة  الطويق عبد ا&ء

  الرسالة  الدويري محمد راغد
  الرسالة  الھندي انوار محمد
  الرسالة  الدرابسة عوني محمد
  الرسالة  بدر مطر مريم
  الرسالة  الھيجاء ابو عمر انسام
  الرسالة  عواد ياسر ايمان
 الرسالة  عبيدات عدنان مؤيد

 الرسالة  ابراھيم نواف حنين

 المسار  البد)ء

 الرسالة  عبيدات سليمان زاھر

  
  
  
  

  ا)سلكية ا)تصا)ت/ الكھربائية الھندسة

  المسار  ا)ص+ء
 الرسالة  جبريل محمد بكر

 الرسالة  الھول ابو يعقوب الدين ص�ح

 الرسالة  بطاينة اعمر احمد

 الرسالة  ا&نصاري وليد ا&ء



 الرسالة   زين علوي جعفر

 الرسالة  حمود علي مقبل

 الرسالة  الزيود محمد ربى

  
  
  

  الكيميائية الھندسة

  المسار  ا)ص+ء
 الرسالة  ملكاوي سليمان دعاء

 الرسالة  زعلة ابو ناصر ھبة

 الرسالة  الوفا ابو محمد احمد

 الرسالة  الطاھر عبد بشرى

  الرسالة  الزيناتي الوھاب عبد نھاوند
  

   الميكانيكية الھندسة
  المسار  ا)ص+ء

  الرسالة  دردور بسام عماد
 الرسالة  جبريل محمد نور محمد

 الرسالة  الشريدة يوسف مرال

  
  الميكاترونكس/ الميكانيكية الھندسة

  المسار  ا)ص+ء
  الرسالة  الصمادي بركات احمد
  الرسالة  ھياجنة سعيد حسن
  الرسالة  علوه جمعة فراس

  الرسالة  مقطش نعمة جريس
  

 المتجددة الطاقة/ الميكانيكية الھندسة
  المستدامة والتنمية

  المسار  ا)ص+ء
  الرسالة  قنديل درويش محمد
 الرسالة  ط�فحة محمد سامر

 الرسالة  يونس بني القادر عبد مي

 الرسالة  مخيمر غسان لين

  وا)داب العلوم كلية
  
  
  

  الفيزياء

  المسار  ا)ص+ء
  الرسالة  النعيمي حسين حافظ
  الرسالة  عبابنة اسماعيل حنان
  الرسالة  الخطاطبة يحيى فايز
  الشامل  يونس بني القادر عبد عمر

 الشامل  ھي�ت فريد طارق

 الشامل  خلف احمد ھديل

 الشامل  القب�ن يوسف بناظير

  مل الشا  البطاينة محمد قيس
  
  

  المسار  ا)ص+ء
  رسالة  المساعيد اسبيتان علي



  
  التطبقية اللغويات

 رسالة  الحنيطي ماجد اشرف

 شامل  الحماد علي عبد

 المسار  البد)ء

 شامل  الزعبي يوسف ربى

 شامل  الحموري عويد ابراھيم

  
  
  
  
  

   الرياضيات

  المسار  ا)ص+ء
  الرسالة  جنايدة الرحيم عبد ابتھاج
 الرسالة  دبور صبحي ع�ء

 الرسالة  الدرابسة احمد غفران

 الرسالة  البدارنة سميح ا&ء

 الرسالة  اشقير ابو محمد ايمان

 الرسالة  جرادات محمد بيان

 الرسالة  مصلح الكريم عبد ا&ء

 المسار  البد)ء

 الرسالة  الزيوت علي عابد

 الرسالة  براھمة رسمي راغب

 الرسالة  حجازي محمد و&ء

 الرسالة  غرايبة صالح علياء

  
  
  
  

   الحياتية العلوم

  المسار  ا)ص+ء
  رسالة  الكردي وائل بان

 رسالة  شطناوي نزيه محمد

 رسالة  الحكمي الناصر عبد رنا

 رسالة  س�مات الحميد عبد رشا

 رسالة  القطان الفتاح عبد ثامر

 رسالة  النواصرة ناصر نمير

 رسالة  الفار كامل ھند

 رسالة  الزبيدي كمال ابراھيم

 رسالة  بقسماوي خالد حسام

  
  
  

  الكيمياء

  المسار  ا)ص+ء
  الرسالة  حماد محمد ھدى

  الرسالة  الشلول احمد زيد

  الرسالة  الرزاق عبد الرزاق عبد رائد

  الرسالة  النواصره ناصر نمير

  الرسالة  الخيري اسحاق محمد

 



  الطب كلية

  
  ا)عضاء وظائف علم

  المسار  ا)ص+ء
  الرسالة  شع�ن ابراھيم امجد
  الرساله  نزال شاكر منى

  العلوم الجنائية و السموم

  المسار  أ)ص+ء
  الرساله  ابراھيم كمال طاھر الزبيدي

  الرساله  يزن محمد قاسم طشطوش
  الرساله  ميساء رفعات راجي الزغول
  الرساله  مرام رفعات راجي الزغول

ثامر عبدالفتاح س�مه 
  القطارنه

  الرساله

  الصيدلة كلية
  

   التكنولوجية الصيدلة
  المسار  ا)ص+ء

  الرسالة  ا&شقر جمال مؤمن

   البيطري الطب كلية
  المسار  ا)ص+ء  الغذاء صحة/البيطريه والجراحة الطب

  الرسالة  جرادات احمد غدير
  المسار  ا&ص�ء  التناسليات/البيطريه والجراحة الطب

  الرسالة  العكور محمود مثنى

  والتصميم العمارة كلية
  
  
  
  

  المعمارية الھندسة

  المسار  ا)ص+ء
  الرسالة  ع�ونة محمد سلوى
 الرسالة   العطا ابو تيسير روان

� الرسالة  العجرش باسم ع

 الرسالة  الخزعلي كفاح لينا

 الرسالة  العاصي طالب علي

 الرسالة  صيفي سمير علي

 الرسالة  عودات اديب ايات

 الرسالة  الزعبي نضال شروق

   الزراعة كلية
  

  الحيواني ا)نتاج
  المسار  ا)ص+ء

  الرسالة  جامع حسين فيصل
  الرسالة  كليب سليم سفيان

  المسار  ا&ص�ء  البستنة/ النباتي ا)نتاج



  الرسالة  الخلوف محمد سماح
  الرسالة  غرايبة فيصل صبا

  
  النبات وقاية/ النباتي ا)نتاج

  المسار  ا)ص+ء
  الرسالة  الرجوب محسن زين
 الرسالة  العبدالرزاق عياده اياد

 الرسالة  ابراھيم اسد محمد

  
 علم/الغذاء وتكنولوجيا التغذية

  الغذاء وتكنولوجيا

 

  ا)ص+ء
 

  المسار
  الرسالة  ميرنه طھر يوسف
  الشامل  العاني ھشام انيس

  المسار  ا)ص+ء  التغذية علم/الغذاء وتكنولوجيا التغذية
  الشامل  جيوسي حامد نسيبة
  لرسالةا  زعيتر الحكيم عبد زينب

  المسار  ا)ص+ء  وبيئة وماء تربة/ والبيئية الطبيعية الموارد
  الرسالة  الخرابشة نواف اسراء

   المعلومات الحاسوب تكنولوجيا كلية
  

  الحاسوب ھندسة
  المسار  ا)ص+ء

  رسالة  الغني عبد بني سميح ھيثم
  رسالة  الفوارس غالب محمد
  رسالة  ع�مي ابراھيم جھان

  
  
  
  
  
  

  الحاسوب علوم

  المسار  ا)ص+ء
  الرسالة   حمدان محمد حنان
 الرسالة  قرقز صالح اس�م

 الرسالة  اختوم مخيمر دعاء

 الرسالة  النوايسة عطا راميه

 الرسالة  عضيبات احمد و&ء

 الرسالة  درابسة فيصل ا&ء

 الرسالة  ع�مي ابراھيم جھان

 الرسالة  الربضي امجد عرين

 الرسالة  الرباعنة حافظ يوسف

 الرسالة  قواسمي ھاني ھدى

 الرسالة  ايوب باسم انس

 الرسالة  السرحان نمر ھدى

 الرسالة  قبوع احمد سنان

 المسار  البد)ء



 الرسالة  مھداوي فتحي لبنى

 

 كلية الدراسات العليا

 


