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 نتائج االمتحانات الخطية

 للقبول في برنامج الماجستير في الصحافة واإلعالم الحديث

 2022/2023للعام الجامعي 

 :يرجى االنتباه للمالحظات اآلتية لألهمية

تعني هذه النتائج بالنسبة للناجحين في االمتحانات الخطية قبوال نهائيا، إنما تعني اجتيازهم للمرحلة  ال .1

، وعليهم اجتياز المقابلة الشفوية وعالمتها النظام التنافسي للقبول في البرنامج األولى من مراحل

% من المعدل التراكمي في درجة البكالوريوس، ثم ترتب النتائج تنازليا حيث 20%، يضاف لها 20

في مسار  سيتم قبول أعلى العالمات في المجموع العام وحسب الشواغر من الطاقة االستيعابية المتاحة

 .لشاملا

 .ابلة الشفويةبمواعيد المق االلتزامالناجحين  المرشحينعلى  .2

 .في موعدها المحدد حصرا تجرى جميع المقابالت الشفوية في مقر معهد اإلعالم األردني في عمان  .3

 .على االقل ساعةبمقابلة الحضور قبل موعد ال .4

 نسخ ورقية من السيرة الذاتيةـ  أربعإحضار  .5

يرجى تأكيد موافقتكم على حضور المقابلة الشفوية، بأرسال هذا التأكيد برسالة الكترونية تتضمن  .6

في مدة  y.kofreini@jmi.edu.joاالسم والموافقة لمكتب القبول والتسجيل على البريد االلكتروني 

 .21/8/2022الموافق  االحداية دوام يوم أقصاها نه

بالنسبة للطلبة الذين لم يوفقوا في هذه االختبارات، يسرنا إعالمهم بأنه يمكنهم إعادة تقديم طلبهم خالل  .7

 المرات القادمة متمنيين لهم التوفيق.
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 النتائج

رقم 

 الجلوس
 نتيجة االمتحانات الخطية

 حانات الخطيةموعد المقابلة للناجحين في االمت

 إلىالساعة  الساعة من التاريخ اليوم الفترة

 9:20 9:00 31/8/2022 األربعاء الفترة الصباحية ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022002

 9:45 9:25 31/8/2022 األربعاء الفترة الصباحية ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022003

 10:10 9:50 31/8/2022 األربعاء الفترة الصباحية شفويةناجح ويتأهل للمقابلة ال 2022004

 10:35 10:15 31/8/2022 األربعاء الفترة الصباحية ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022005

 9:20 9:00 5/9/2022 اإلثنين الفترة الصباحية ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022006

 11:00 10:40 31/8/2022 األربعاء الفترة الصباحية ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022007

 11:25 11:05 31/8/2022 األربعاء الفترة الصباحية ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022008

 11:50 11:30 31/8/2022 األربعاء الفترة الصباحية ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022009

لفترة الصباحيةا ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022010  12:15 11:55 31/8/2022 األربعاء 

           لم يتأهل للمقابلة الشفوية 2022011

         يبلغ الحقا ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022012

           لم يتأهل للمقابلة الشفوية 2022013

           لم يتأهل للمقابلة الشفوية 2022015

 12:40 12:20 31/8/2022 األربعاء الفترة الصباحية هل للمقابلة الشفويةناجح ويتأ 2022016

 13:20 13:00 31/8/2022 األربعاء الفترة المسائية ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022017

           لم يتأهل للمقابلة الشفوية 2022018

 13:45 13:25 31/8/2022 عاءاألرب الفترة المسائية ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022019

         يبلغ الحقا ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022021

 9:45 9:25 5/9/2022 اإلثنين الفترة الصباحية ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022022
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 14:10 13:50 31/8/2022 األربعاء الفترة المسائية ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022023

 14:35 14:15 31/8/2022 األربعاء الفترة المسائية ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022025

 15:00 14:40 31/8/2022 األربعاء الفترة المسائية ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022026

 10:10 9:50 5/9/2022 اإلثنين الفترة الصباحية ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022027

 10:40 10:15 5/9/2022 اإلثنين الفترة الصباحية جح ويتأهل للمقابلة الشفويةنا 2022028

 11:05 10:45 5/9/2022 اإلثنين الفترة الصباحية ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022029

 15:25 15:05 31/8/2022 األربعاء الفترة المسائية ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022030

         يبلغ الحقا تأهل للمقابلة الشفويةناجح وي 2022031

 16:30 16:10 4/9/2022 األحد الفترة المسائية ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022032

           لم يتأهل للمقابلة الشفوية 2022033

           لم يتأهل للمقابلة الشفوية 2022035

الصباحية الفترة ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022037  9:20 9:00 1/9/2022 الخميس 

 9:45 9:25 1/9/2022 الخميس الفترة الصباحية ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022038

 10:10 9:50 1/9/2022 الخميس الفترة الصباحية ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022039

           لم يتأهل للمقابلة الشفوية 2022040

 10:35 10:15 1/9/2022 الخميس الفترة الصباحية ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022042

 11:30 11:10 5/9/2022 اإلثنين الفترة الصباحية ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022043

 11:55 11:35 5/9/2022 اإلثنين الفترة الصباحية ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022044

         يبلغ الحقا أهل للمقابلة الشفويةناجح ويت 2022046

 12:20 12:00 5/9/2022 اإلثنين الفترة الصباحية ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022047

 11:00 10:40 1/9/2022 الخميس الفترة الصباحية ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022049

           لم يتأهل للمقابلة الشفوية 2022050
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 11:25 11:05 1/9/2022 الخميس الفترة الصباحية ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022051

           لم يتأهل للمقابلة الشفوية 2022052

 12:20 12:20 5/9/2022 اإلثنين الفترة الصباحية ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022053

 11:50 11:30 1/9/2022 الخميس ةالفترة الصباحي ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022054

 12:15 11:55 1/9/2022 الخميس الفترة الصباحية ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022055

 13:20 13:00 5/9/2022 اإلثنين الفترة المسائية ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022056

 12:40 12:20 1/9/2022 الخميس الفترة الصباحية ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022057

           لم يتأهل للمقابلة الشفوية 2022058

 13:20 13:00 1/9/2022 الخميس الفترة المسائية ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022059

         يبلغ الحقا ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022060

 13:45 13:25 1/9/2022 الخميس يةالفترة المسائ ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022061

 14:10 13:50 1/9/2022 الخميس الفترة المسائية ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022062

 14:35 14:15 1/9/2022 الخميس الفترة المسائية ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022063

 15:00 14:40 1/9/2022 الخميس الفترة المسائية ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022064

           لم يتأهل للمقابلة الشفوية 2022065

 13:45 13:25 5/9/2022 اإلثنين الفترة المسائية ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022066

 15:25 15:05 1/9/2022 الخميس الفترة المسائية ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022067

 14:10 13:50 5/9/2022 اإلثنين الفترة المسائية ابلة الشفويةناجح ويتأهل للمق 2022068

           لم يتأهل للمقابلة الشفوية 2022069

 10:20 10:00 4/9/2022 األحد الفترة الصباحية ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022070

           لم يتأهل للمقابلة الشفوية 2022071

 10:45 10:25 4/9/2022 األحد الفترة الصباحية لة الشفويةناجح ويتأهل للمقاب 2022072
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           لم يتأهل للمقابلة الشفوية 2022073

 11:10 10:50 4/9/2022 األحد الفترة الصباحية ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022074

         يبلغ الحقا لم يتأهل للمقابلة الشفوية 2022075

 11:35 11:15 4/9/2022 األحد الفترة الصباحية لمقابلة الشفويةناجح ويتأهل ل 2022076

 12:00 11:40 4/9/2022 األحد الفترة الصباحية ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022077

 14:35 14:15 5/9/2022 اإلثنين الفترة المسائية ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022079

 12:25 12:05 4/9/2022 األحد الفترة الصباحية فويةناجح ويتأهل للمقابلة الش 2022080

 14:50 14:30 4/9/2022 األحد الفترة المسائية ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022081

 15:15 14:55 4/9/2022 األحد الفترة المسائية ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022082

           لم يتأهل للمقابلة الشفوية 2022083

           لم يتأهل للمقابلة الشفوية 2022084

 15:00 14:40 5/9/2022 اإلثنين الفترة المسائية ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022085

 15:25 15:05 5/9/2022 اإلثنين الفترة المسائية ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022086

 15:50 15:30 5/9/2022 اإلثنين لمسائيةالفترة ا ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022087

           لم يتأهل للمقابلة الشفوية 2022088

           لم يتأهل للمقابلة الشفوية 2022089

 15:40 15:20 4/9/2022 األحد الفترة المسائية ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022090

 16:05 15:45 4/9/2022 األحد سائيةالفترة الم ناجح ويتأهل للمقابلة الشفوية 2022091

  


