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عمادة الكلية

أ.د.  مؤيد الدوري
عميد كلية العلوم اإلدارية والمالية

رنا و�شاح
�سكرترية �أق�سام

مرمي الطريفي
�سكرترية �أق�سام

�شروق احلياري
�سكرترية �أق�سام
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د. ع�شام عبد الوهاب الدباغ
�أ�ستاذ م�سارك

د. ن�شال اأمني ال�شاحلي
�أ�ستاذ م�سارك / رئي�س �لق�سم

د. جمال اأحمد الدوري
�أ�ستاذ م�سارك

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم إدارة األعمال

د. توفيق �شالح عبد الهادي
�أ�ستاذ م�ساعد

د. اأحمد يو�شف عريقات
�أ�ستاذ م�ساعد

د. اأحمد فتحي  احليت
�أ�ستاذ م�ساعد

اأ. د. موؤيد عبد الرحمن الدوري
�أ�ستاذ

د. عالء حممد احلوراين
�أ�ستاذ م�سارك

د. حممد فالح عبداهلل
�أ�ستاذ م�ساعد
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م. �شحادة حممود العرموطي
مدّر�س

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم إدارة األعمال

م. مي مو�شى اأحمد
مدّر�سة

د. فادي حامد الق�شاه
�أ�ستاذ م�ساعد
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د. ح�شني حممد اليا�شني
�أ�ستاذ م�سارك

د. �شهى عبد العال
�أ�ستاذ م�ساعد

د. اأن�س راتب ال�شعود / �أ�ستاذ م�ساعد

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم نظم المعلومات اإلدارية

د. عمر حممد �شعيد
�أ�ستاذ م�ساعد

د. ن�شال اأمني ال�شاحلي
�أ�ستاذ م�سارك / رئي�س �لق�سم بالإنابة
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د. عزام اأنور الداود
�أ�ستاذ م�ساعد / رئي�س �لق�سم

د. ماجدة عو�س هويدي
�أ�ستاذ م�ساعد

د. �شلطان حممود ال�شورة
�أ�ستاذ م�ساعد

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم التسويق

د. ايهاب كمال هيكل
�أ�ستاذ م�ساعد

م. لينا �شوكت اأبو هنط�س
مدّر�سة

م. نهاية جالل مهركاين
مدّر�سة
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د. عبد ال�شادة مطلك ال�شليم
�أ�ستاذ م�ساعد

د. جهاد مو�شى اأبو علي
�أ�ستاذ م�ساعد

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم اإلدارة الفندقية والسياحة

د. اأ�شرف هاين جهماين
�أ�ستاذ م�ساعد / رئي�س �لق�سم

د. ع�شام حممد املخادمة / �أ�ستاذ م�ساعد
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اأ. د. ا�شماعيل يحيى التكريتي
�أ�ستاذ

د. ربيع عبد احلميد الها�شمي
�أ�ستاذ م�سارك

د. حممد ندمي دباغية
�أ�ستاذ م�سارك / نائب �لعميد

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم المحاسبة

د. "حممد ر�شوان" حنان
�أ�ستاذ م�ساعد / رئي�س �لق�سم

د. مهند عثمان عمري
�أ�ستاذ م�ساعد

د. اينا�س حممود العبود
�أ�ستاذ م�ساعد

م. حممد عثمان البطمة
مدّر�س

م. حنان حممد ابو �شعر
مدّر�سة

د. مروان �شعيد الر�شيدات
�أ�ستاذ م�ساعد
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م. تاله حممد عقل
مدّر�سة

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم المحاسبة

م. حنان عبد ال�شالم جابر
مدّر�سة
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د. حازم بدر اخلطيب
�أ�ستاذ م�سارك / رئي�س �لق�سم

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم العلوم المالية والمصرفية

د. م�شطفى جمال ال�شالح
�أ�ستاذ م�ساعد

د. ثائر في�شل ال�شاهر
�أ�ستاذ م�ساعد

د. عهود عبد احلفيظ خ�شاونة
�أ�ستاذ م�ساعد

م. زياد حممد عبيدات
مدّر�س

د. ح�شن جميل ال�شفار
�أ�ستاذ م�ساعد

د. ابراهيم �شليمان التعمري
�أ�ستاذ م�ساعد

د. ابراهيم �شليمان التعمري
�أ�ستاذ م�ساعد

د. نعيم مو�شى الزير
�أ�ستاذ م�ساعد

م. رازان ا�شامة �شامل
مدّر�سة
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مشرفو المختبرات

اأمين العامري
م�شرف خمترب

اآية العدوان
م�شرفة خمترب



األول على قسم إدارة األعمال

منى عماد يوسف عابد
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خريجو الفصل االول

احمد رعد كرمي ظاهر

اماين عارف �سمحان

احمد عادل عريقات

ايهاب �سامي عبدالفتاح ابورمان

طالل حممود املنا�سري �سنى �سهيل جابر

احمد حممود عبداهلل العطيات

�سامر جري�س �سليمان

عزت ب�سام عزت كيالين
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خريجو الفصل االول

علي عثمان علي القا�سي

حممد م�سطفى كامل ال�سويخ

فوؤاد جهاد فوؤاد دعدو�س

حممد نا�سر حممد بابان

حممود �سميح �سليمان ال�سعود حممود احمد مكان

جمد م�سلح الق�ساه

حممد نزار احمد زواتي

نواف بدر عوده ال�سريدة
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خريجو الفصل االول

ها�سم خرياهلل احمد الن�سور

يا�سر عمر نزال

هدى �ساهر ناجي ابو نوار

يحيى كمال �سكرية

هديل هي�سان الفاعوري

يزن �سامي احمد الرحاحلة
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االء عاطف ابراهيم �سعاده
دينا اجري�س عطاهلل الداود
رامي عزمي عارف العلمي

ر�سا حممد لوؤي بري�س
زيد فالح خالد اللوزي

�سارة حممد عز الدين البو�سطة
�سطام جمال مطلق احلديد
�سهل عوين حممد خرفان

طالل ح�سني حممد طاهر ابراهيم
عبد اللطيف معجون العنزي
عبد الكرمي عبده احلياري

عبد اهلل ع�سام خليل حجازي
عالء حامد امني ال�سباغ

عالء ر�سوان ابو عمر
فرح ابراهيم احمد العدوان
ق�سي عي�سى ح�سن ح�سن
النا بكر جمعه امل�سارفة

حممد روحي احمد الهندي
حممد وائل عبد الكرمي الزعبي

م�سطفى علي عبد الكرمي اللوزي
مو�سى �سالح ح�سن الدراعني
ن�سوح حممد مهداهلل املجايل

خريجو الفصل االول
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خريجو الفصل الثاني

ابراهيم حممد م�سطفى يو�سف

ا�سامة عبدالنا�سر عبدالرحيم

اثري حممد �سعيد عبدالفتاح

ا�سامة حممود ابوخ�سرة

بالل ح�سن فليح املعيني بكر علي عبدالرحمن ال�سعايدة

ادهم جمال الورا�سنة

ا�سراء حممود �سالح العبادي

ت�سنيم �سالح �سبحي بدار
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خريجو الفصل الثاني

جمال حممد بدوي بدوي

دعاء فالح ح�سن

ح�سن كمال ح�سني زيد

زيد ابراهيم العمرات

�سماح نائل النابل�سي �سلطانه �سريده عو�س الرويلي

دانة فواز الطويل

�سرى �سعدون ح�سن

عبداالله ر�سيد م�سباح زقزوق
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خريجو الفصل الثاني

عبداهلل جميل عبدالفتاح م�سعل

عمر راتب حممود اخلطاب

عماد احمد خليل البواب

فايز حممد فوؤاد من�سور

ماجدة حممد احمد  ملى ابراهيم فهد خوري

عماد جماهد ر�سالن اذياب

فرح حمداهلل ابورمان

حممد ابراهيم حممود عالن
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خريجو الفصل الثاني

حممد احمد عي�سى العدوان

حممود ماهر حممود ابوليلى

حممد �سمري ندمي 

منى عماد يو�سف عابد

يارا عبدالقادر مهيار نورهان عبدالكرمي الباري

حممد �ساكر الفالحي

ن�سرين لطفي الفاعوري

ي�سر م�سرق عبدالرحمن
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ابراهيم حممد م�سطفى يو�سف
احمد حبيب معتوق زين الدين

را�سد احمد مفلح الق�ساه
�سارة رجب منر خ�سمان

�سادي جواد �ساكر ابراهيم
�سادي طالب عبد املجيد قطريي

�سدام عبد اهلل العبدالالت
عبد احلميد احمد الزعبي

عبد اهلل بخيت الدبا�س
عدنان حممد مراد اليا�س

فرح حمد اهلل ابو رمان
فهد عارف حممد الناجي
حممد طالل فوزي اللحام

يا�سمني فالح حممد عا�سور

خريجو الفصل الثاني
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المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي

ابراهيم حممد ب�سري قرق�س

عماد عادل حممد مرعي

اليف حكمت م�سطفى

م�سطفى جمال اخلالدي

هيثم مفلح عبد الكرمي ابو هزمي هديل طارق ابراهيم ال�سوراين

حامد عادل م�ساري الن�سار

م�سطفى ليث عبد الرحيم الراوي

وليد عمر حمدان خليفة
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 ابراهيم منري ابراهيم برتويل
 اثري حممد �سعيد عبدالفتاح بلبي�سي

 احمد ا�سامة  حممد
 ا�سراء حممود �سالح العبادي
 ا�سراء حممود حممد اجلرزي
 ان�س عبد القادر احمد الع�ساف
 بكر علي عبدالرحمن ال�سعايدة

 بالل ح�سن  فليح
 ح�سن معني يو�سف حماد
 حنني احمد ماهر كل�س

 داليا رامز حممود حممود
 را�سد حيدر �سامل ال�سما�س
 روان مازن خالد ال�سعيد
 زيد احمد �سعيد �سقيدف

 زيد اجمد عبد الرحمن خندقجي
 �سارة علي م�سطفى خرفان

 �ساره جهاد فتحي �سوان
 �سجى احمد عوده الغويري

 �سلطانه �سريده عو�س الرويلي
 طالل حممود حممد اكرم القد�سي

 عمر نعمه رزق اهلل حداد
 عمر يعرب �سعدون القي�سي
 فايز فواز زيدان امل�ساحله

 فايز حممدفوؤاد فايز من�سور
 فرح عبداحلفيظ خ�سري ح�سن خ�سري

 فرح حممد مراد ح�سن القوقا
 ق�سي احمد عارف عطاري

 الرا هاين ح�سن العقاد
 حممد جبار �سهاب �سهاب

 حممد كمال م�سطفى الق�ساة
 حممد ناجح �سريف ابو دوا�س

 حممد. عبد الكرمي يو�سف املنا�سري
 م�سطفى ابراهيم �سعيد جودت احللبي

 ندمي �سامي �سليم احلب�س
 هبة احمد فتحي احمد عبد القادر

ان�س جمال حممد كرديه
 لوؤي �سعيد فايز �سديد

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي



األول على قسم النظم المعلومات اإلدارية

طارق عيسى ذياب خاطر



74

خريجو الفصل االول

احمد جواد عمر نعف�ش

بكر حممد حمود العمايرة

ا�سحاق ماهر االيوبي

جمانة انطوان دغباج

عبدالرحمن �سليمان جرادات �ساري حممد عاي�ش ازعر

امين حممد احمد العتيبي

ح�سام غ�سان  ال�سلعو�ش

عمار م�سعد القلقيلي
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خريجو الفصل االول

حممد عدنان حممود عالية

راكان حممود عبد الفتاح املهدي
رهف �سربي ح�سن املغاري
طارق عي�سى ذياب خاطر

فار�ش ثائرعبد ال�سالم العجيلي
حممد عمر حممد احليا�سات
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خريجو الفصل الثاني

اأحمد مو�سى الرحاحله

حازم عبداهلل ناجي الن�سور

امري رم�سان �سلطان

ح�سام احمد ا�سعد توم

طارق فواز امل�ساحلة �سدى احمد عبداهلل

ثائر حممد عي�سى احلاليقة

روان �سداد علي املطري

ليث ابراهيم عبدالرازق 
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خريجو الفصل الثاني

حممود موؤيد الواكدحممود ذيب حممود النجار

العنود ح�سني �سعيد احلار�ش

ن�سال حممد ح�سن بدرية

عروب خالد عبد اهلل موا�ش
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المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي

اماين نبيل حممد العقاد

 ا�سامة �سعيد عدنان ا�سحاق
 ان�ش حممد ابراهيم ابراهيم
 با�سم ن�سال حكمت االدهم

 ثائر احممد عي�سى حاليقة
 رانيا يو�سف داود احلوت

 عبد الرحمن �سامل ابو دراز
 ليث ابراهيم الهبي�سان

 حممود موؤيد  حممود الواكد



األول على قسم التسويق

يارا رائد كمال قاقيش
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خريجو الفصل االول

ا�شيا ا�شماعيل اال�شقر

خالد با�شم البو�شطة

ايه جمال توفيق احلياري

عا�شم عثمان قطي�شات

يزن اكرم حممد خندقجي يارا رائد كمال قاقي�ش

ح�شام احمد خري قطي�شات

حممود فهد حممود احلايك
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ا�شامة هاين عبد القادر ادري�ش
اآمال �شلمان �شالح الع�شاف

ح�شان نزال احمد العرموطي
�شرمد "ح�شام الدين" قطي�شات

عمر احمد حممد ابو ليل
ن�شيم نبيل عثمان معتوق

هاجم عاكف علي ابو �شليم

خريجو الفصل االول
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خريجو الفصل الثاني

جمانا جمال عبداهلل الواكد

�شامي فايز حممد وح�ش

دانا ب�شام عبدالكرمي

عبدالرحمن حممود ال�شي�شاين

حممود فايز احمد ابو�شالح فرح ه�شام حممد عثمان

ربا حممود حممد حممد 

فادي ح�شن حممد ابوعرقوب

ب�شار منذر خ�شر احللو
تامر اح�شان �شبحي عمرو
خالد ب�شار خالد حجاوي

رائد �شليمان ح�شني �شرحان
رامي عدنان م�شطفى جعفر

�شيف حممد فواز �شنان
حممد عبد الوهاب العربيات
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المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي

علي عماد عبد ال�شمد احلجاج

 اأحمد ح�شام عزمي �شنقرط
 اأكرم جنيب حممود ابو كركي

 احمد عبد املجيد احمد اجلهالين
 �شليمان عبد اهلل "احلاج عبد الهادي" مالح

 �شهل هيثم اليا�ش ال�شناع
 فرح �شالح عبدالرحيم النعيمات

 النا ابراهيم عبدالرحيم اخلاليله
 جمد وائل يحيى النابل�شي

 حممد عودة حممد العتيبي
 معاذ حممود اأمني �شومان

 يزن ب�شار رجاء فهيد
 يزن هيثم نظمي زيد الكيالين
 يو�شف عبداملالك يو�شف املغربي



األول على قسم اإلدارة الفندقية والسياحة

جواد أحمد مراد
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خريجو الفصل االول
االدارة الفندقية والسياحة

جواد احمد مراد
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خريجو الفصل الثاني

�صعد حممد نايف عمروخليل ح�صني حممد العباديب�صار حممد م�صطفي حاليقة

االدارة الفندقية والسياحة

يزن عربي حموده املغربيمو�صى �صعبان ا�صماعيل خري

غيث رميون انطون قالنزي
فهد اأ�صامة غازي النرب
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المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي
االدارة الفندقية والسياحة

 ا�صالم حممد احمد يا�صني
 ح�صام عبدالروؤوف الدقاق



األول على قسم المحاسبة

فاطمة يحيى صبري الشافي
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خريجو الفصل االول

احمد زهري عبدالرحيم الطرابي�شي

ا�شماء �شمري �شالح

احمد عارف حممد الن�شريات

ان�س عامر ابراهيم امل�شري

رامي راتب الدبابنة دانا وجيه م�شطفى حميدان

احمد عبداملعطي مثقال عبدالقادر

حال جمال الرحامنة

زيد بن عبداهلل التمياط
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خريجو الفصل االول

زيد خ�شر �شليبا احلوذه

طالل حازم را�شم ع�شفور

�شامل عماد �شلطان

عالء ا�شحاق ابو مرخيه

عمر علي عبداهلل القماز

علي فوزي �شقري

�شعيد ا�شامة �شعيد نهيا

فرا�س حممد ا�شعد ال�شهليفادي وليد ابو �شارة
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خريجو الفصل االول

حممد �شاهر انور حمدان ق�شي ماجد ظاهر خ�شر

حممد �شاهر حممد را�شد

معاذ حممد عبدالرازق الوزان

حممد م�شطفى حممد عوده

حممد رم�شان حممود حجي

حممد فرات ابراهيم العجيل

يا�شر �شرغام حممود البوريني

احمد فاروق فيا�س تفاحه
حازم احمد عواد احلياري

عا�شم ب�شام عادل ال�شمايلة
يو�شف فادي عادل ال�شمايلة
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خريجو الفصل الثاني

احمد تي�شري البطاط

احمد علي عوي�شه

احمد �شالح احمد ابلبيله

احمد علي حممود

ان�س )حممد �شبحي( ال�شرايرى اإ�شالم �شعيد �شاهني

احمد عادل حممد ملحم

احمد قا�شم مفيد عبده

اينا�س احمد اجلغبري
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خريجو الفصل الثاني

ايهاب اح�شان ابراهيم القي�شي

ح�شام فرج عبداحلميد �شعد

ايهاب يو�شف مراد

ح�شن مازن ح�شن نازك

روؤوف حممود زكي عمارة رجائي عزام كمال الداود

ثائر وهدان

ح�شني عبداهلل عبدالكرمي ابورمان

زيد عبدالقيوم ال�شبيحي
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خريجو الفصل الثاني

عامر حممد زكريا الدن

عبداهلل عبداملجيد كراجة

عبدالرحمن حممد علي الكرمي

عدي ب�شام فايز ح�شني

عمر عبدالهادي علي جرادة عمر ر�شوان عبداهلل ال�شمادي

عبدالرحمن يو�شف �شنان

عالء الدين امني حممد الرفاعي

غالية )حممد يا�شني( الطويل
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خريجو الفصل الثاني

فار�س �شامي عي�شى فراج

حممد مقبل ر�شدي ر�شيد

في�شل اكرم البنوي

حممد نظمي النجار

مروان راغب بنات حممود ح�شن �شالمة �شل�س

حممد ماجد يو�شف

حممد ه�شام الدبوبي

منذر عبداهلل ابو النادي
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خريجو الفصل الثاني

مهند حممود حممد ال�شافوطي

ه�شام زياد حممد 

مهند يو�شف ادعي�س

هبة عاطف حممد الهيلة

يحيى عبدالرحمن �شالح وليد �شبحي عبداهلل ابو معن

مريا با�شم زعيرت

و�شيم خالد الطريفي

يزن رائد عبداهلل الروا�شدة
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خريجو الفصل الثاني

يزن يحيى ال�شيخ

اأحمد �شربي بدر غربية
ثائر عمر حممد ال�شغري

رانيه ذيب عبد اهلل اخلواجا
�شذى �شليمان عبد الرحيم طه

عبد الرزاق غازي العنزي
عبد الرحمن عادل ال�شيد

عمر جرب كاظم عبد
فاطمه يحيى �شربي ال�شايف

حممد اأمني �شماره
حممد عبد اهلل العيادة

مك�شيم فوؤاد ابراهيم االدهم
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المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي

جودت عوين جودت احمد

حممد �شمري نائل

فل�شطني �شابر عبد ابو زهرة

حممد عواد عبد الرحمن

اآمنة حممد ر�شا الدجاينيو�شف غ�شان البا�شا ن�شال �شكري ابو رمان

ق�شي حاكم ن�شور

م�شطفى عزام عموري
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المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي

�شمري خالد كلبونة �شائد توفيق بدوان

احمد ب�شام عثمان البطمه
 احمد قا�شم مفيد عبده

 احمد كمال عو�س الرمياوي
 احمد ماهر حممد عبدالهادي

 احمد نعمان بدر �شبح
 با�شل �شمري حممد فحماوي
 جواد فار�س يو�شف الزعمط
 ح�شام خالد وروير ال�شرحان

 ح�شني عفا�س ابراهيم البلوي
 خالد امان اهلل حممد

 خالد �شمري يو�شف القطناين
 خالد نافذ حممد ابو حمدان

 زياد حممد حممود م�شامله
 زيد عبد القيوم ال�شبيحي
 �شادي حمدان حممود دقه

 عبد الرحمن حممد اال�شهب
 عبد العزيز نبيل مرقة

 عبداهلل عبداملجيد كراجه
 عالء الدين امني الرفاعي
 عمر ا�شامة حممد احلياري
 عمر كمال م�شطفى الرتك

 كاظم ن�شال كاظم ابو غزاله
 موؤمن م�شطفى خ�شر القا�شم

 حممد ب�شري م�شطفى تفال
 حممد علي �شليم �شبيح

 حممد عمر حمدي ابو �شالح
مهند حممود حممد ال�شافوطي

 ه�شام زياد حممد �شهمود
 هيثم حممد فا�شل فايز غامن
 وليد �شبحي عبداهلل ابو �شعن



األول على قسم العلوم المالية والمصرفية

مالك محمد رضوان السمان
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خريجو الفصل االول

احمد علي عزيز عوري

االء حكمت حممود الب�شري

احمد عمر عبداجلواد ابو دولة

امين حممد عي�شى الزعبي

رزان عي�شى حممد �شالح جمانة علي �شليمان املزين

احمد حممد منذر االعظمي

بدر عدنان عبدالكرمي ح�شن

�شاري حمارب �شوي�ص
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خريجو الفصل االول

�شكينة باقر �شعيد ال منر

عالء �شهيل عبداجلواد

عامر ا�شامة فوزي عقلة

فادي احمد في�شل عبيد

و�شام كامل حامد القوا�شمة مي�ص نا�شر ابراهيم �شباح

عامر جورج بط�شون

ملا احمد خليل يو�شف

وطبان في�شل م�شل التمياط



102

احمد ابراهيم حممد ال�شمري
رمي نعيم ا�شماعيل ابو دية

زيد �شمري غازي القماز
طارق يحيى عبد املنعم ابو خلف

عبد اللطيف لطفي افريتخ
مالك حممد ر�شوان ال�شمان

هيثم فخري ال�شيخ احمد
حكم منذرعبد املجيد بدر

خريجو الفصل االول
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خريجو الفصل الثاني

ابراهيم اح�شان ال�شاحوري

ان�شراح طالل �شالح البواب

احمد عمر املغربي

بان عاطف في�شل

جورج �شمري جورج معلوف جهاد ح�شني ها�شم عطية

احمد)�شلمان جواد( حممود

ثامر احمد كمال دودين

دانية طالب �شفيق
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خريجو الفصل الثاني

زيد حممد نبيل زج

حممد يو�شف احمد ال�شلبي

فار�ص �شمري القبطي

حممود خ�شر امل�شاعيد

مي�شون خ�شر عبدال�شالم اللحام مهران حممد عبداحلافظ

حممد ماآمون احمد �شاهني

معاوية عمر حممد ابو �شردانة

هبة با�شم عبداحليم مهيار
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خريجو الفصل الثاني

يزن خلدون غيدانهيام ريا�ص عارف خاطر

احمد �شلمان جواد دويكات
رىل �شامي عي�شى القوا�ص

�شنان حممد ىاحمد الها�شمي

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي

وليد ابراهيم �شمور�شعاد بالل عدنان اخل�شرياحمد عبد الهادي �شفيق بريك

 احمد تي�شري علي باكري
 جهاد ح�شني ها�شم ال�شميده

 عالء الدين خليل علي ال�شلحات
 علي �شعد  داود

 عمار عا�شي  قد�شي فاخوري

 عمار عاطف ح�شن النواي�شه
 حممد طالل علي العمايره

 حممود خ�شر يو�شف امل�شاعيد
 هبة عادل حممد ملحم
 وليد خالد اأمني برغوث

م�شطفى جمال يو�شف م�شلح


