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أعضاء الهيئة التدريسية
121قسم إدارة األعمال

د.  فيروز أبو سويلم

أستاذ مساعد

د. أماني أبو رمان

أستاذ مساعد

د. زياد الخزعلي

أستاذ مساعد

أ.د. أمل الفرحان

أستاذ

د. جمال الدوري

أستاذ مشارك

د. عصام الدباغ

أستاذ مشارك

د. أحمد الحيت

أستاذ مساعد

م. مي موسى

مدّرسة

د. رشا القواسمة

أستاذ مساعد

د. عبداهللا بني حمد

أستاذ مساعد

م. عمر عايد الحوراني

مدّرس



أعضاء الهيئة التدريسية
قسم المحاسبة 122

أ.د. محمود الخاليلة

أستاذ

م. سهاد فليفل

مدّرسة

م. حنان أبو شعر

مدّرسة

أ.د. إسماعيل التكريتي

أستاذ

د. رياض دروزة

أستاذ مساعد

د. بسام جعارة

أستاذ مساعد

د. محمد دباغية

أستاذ مشارك

د. عالء الحوراني

أستاذ مشارك
ق.أ. رئيس القسم

د. فادي العصفور

أستاذ مساعد

د. فراس دهمش

أستاذ مساعد



أعضاء الهيئة التدريسية
123قسم العلوم المالية والمصرفية

د. عبد السادة مطلك

أستاذ مشارك

د. ثائر الشاهر

أستاذ مشارك

د. عهود خصاونة

أستاذ مشارك

م. وئام عميرة

مدّرسة

د. محمد الدويري

أستاذ مساعد
ق.أ. رئيس القسم

د. خالد أبو القمصان

أستاذ مشارك

د. محمد الغرايبة

أستاذ مشارك

د. راتب أبو شريعه

أستاذ مساعد



أعضاء الهيئة التدريسية
قسم التسويق 124

د. محمد الزيود

أستاذ مشارك

د. أحمد العدوان

أستاذ مساعد
ق.أ. رئيس القسم

د. حمزة خريم

أستاذ مشارك

م. نهايه مهركاني

مدّرسة

د. حسام كوكش

أستاذ مشارك

د. غياث الترجمان

أستاذ مشارك

م. زها الدوواد

مدّرسة



أعضاء الهيئة التدريسية
125قسم نظم المعلومات اإلدارية

أ.د. حسين الياسين

أستاذ

د. أحمد أبو عرابي

أستاذ مشارك
ق.أ. رئيس القسم

د. حسام ياسين

أستاذ مساعد

م. عمر محمد الحوراني

مّدرس

د. هنادي أبو حمتة

أستاذ مساعد



أعضاء الهيئة التدريسية
قسم األعمال والتجارة اإللكترونية 126

د. أنس السعود

أستاذ مشارك

د. سلطان المساعيد

أستاذ مشارك

د. رائد الهنانده

أستاذ مساعد

د. أحمد أبو عرابي

أستاذ مشارك
ق.أ. رئيس القسم باإلنابة

د. عمر عبد الجابر

أستاذ مساعد



127مشرفو المختبرات

والء خليفاتمحمد خلف

أنس العمايرة رويده العقرباوي
منسق الدراسات العليا



128

محاسن الشيخ

عبلة أبو مخلب أنوار المناصير هيفاء بنات
سكرتيرة العميد

آنال أبو عرابي

السكرتيرات
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فاطمة زهير البرقاوي
األولى على التخصص

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
إدارة األعمال
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خريجو الفصل األول 2018 - 2019
131إدارة األعمال

رعد عمر العبدالالتخالد نبيل الخلفانخالد محمد الديكحنين نضال عنتر

سارة حسان أبو خجيلزيد سالمه السالمهزيد رافع القطانروال يوسف الوريكات

حمزة محمد النسورتاال سلطان أبو رمانإسماعيل أحمد الحاج قاسمأحمد وليد الراعي



خريجو الفصل األول 2018 - 2019
إدارة األعمال 132

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

محمد صالح العقيليماجد يوسف الطهفاطمة زهير البرقاويفارس بالل اإلدريسي

فادي داود شحادةعجيل أنور الياورعبداهللا عماد درسيهشهد محمد عبادي

يوسف عماد درسيهمصطفى سمير البجاريمحمود نافذ أبوسلمحمد وضاح الخزرجي



خريجو الفصل األول 2018 - 2019
133إدارة األعمال

مهند محمد علويمها إبراهيم الحسينيمارلين صبحي الشناعه

نديم رمزي فروجي

محمد عبد الفتاح عطعوط

وجد محمد الدغيم

ليندا محمود دحنونلجين عدنان غنيملؤي موسى العيساويعمار سميح المعايطة

عبداهللا محمد عوضطالل فرح أبو بكرصالح يوسف عسافسلطان عيد فالح

سارة زيد الشوافدانا رياض األخرسأحمد محمد عرباشأحمد صالح رومان



محمد وسام يعقوب الفيومي

األول على التخصص

خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
إدارة األعمال

134



خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
135إدارة األعمال

طالل نبيل مرقص علي إبراهيم أبو نداعبداهللا محمد زنداقيسند سعد اهللا بن سعود

مجد محمد العطاركمال عالء العلوانيكرم محمد العطياتعمرو نمير أنور

إيهاب يوسف صبارنةإيهاب عبد القادر اغنيمأحمد محمد شلدانإحسان حسن الورنه لي



خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
إدارة األعمال 136

هادي سالم المريهاجر عدي سبتيمحمد وسام يعقوب الفيومي

هاشم أيمن العفيشات

محمد غسان أبو هنطش



خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
137إدارة األعمال

حسين مذكور الكباريتيجابر محمد المريآية سمير أبو كيرأحمد عبد الحافظ الرماضنه

سعود محمد الطاهرسارة سعود الخزيمرنيم الياس الفرحخولة نمر القصاص

عدنان أسامة القزقعبد الرحمن محمد عالنطالل بسام عرندىشهد حميد الشمري

لبنى محمد عوضفرح إياد حمودهعمر أحمد العدوانعلي وضاح عبد 

نواف مجاهد األبيضليث بسام المدانات



عبداهللا محمود العجارمهسندس رائد الرطروطسالي محمد السويلميينساري أحمد عريقات

نبيل رفعت الصماديالرا زياد طقشعمر عبد الكريم عناسوه

ديمه أسامة زعبالويدنيز بسام السعدأسيل يوسف القصراويأسماء محمد مصطفى

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 2019
إدارة األعمال 138



أسيل عماد حسنأريج هباس السهلى

أحمد فائق فرجيأحمد حميد الغانم

أنس أحمد عبيدأحمد محمود عبداهللا

(دليلة هنادي) نبيل حبشخلف عيسى الكبيسيجيهان طارق سالمه

أحمد عاطف حافظإبراهيم رياض المصالحه

جار اهللا حمد الجهويل

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 2019
139إدارة األعمال

سعود راشد المريسالم مبارك المريساجدة زياد أبو خلف

عبداهللا خالد المريصالح حمد الواردشروق سليمان طقش

كارمن أمجد صويصغسان ممتاز اللوسعيسى امحمد المشني

رند جورج سلمان

شاكر عايد الحسن

عبداهللا سالم المري

هاني صالح بابطيننهله محمد شحادةمحمد مثنى علي لؤي عبد الفتاح أبو شنب

وائل فهيد جريسات



نور محمد داود
األولى على التخصص

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
المحاسبة
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خريجو الفصل األول 2018 - 2019
141المحاسبة

حنا خالد الداود رند خليل الطحلهداليا محمد أبو هنطشحمزة عمران عيشه

طارق محمد بالوشيشرف شفيق هياجنهسماء عبد الفتاح عبد الرحمنزكريا خلدون الشريف

أسامة عوني الخطيبأحمد عالء الحمدانأحمد خالد خواجاأبرار محمد الشطي



خريجو الفصل األول 2018 - 2019
المحاسبة 142

عبد الكريم خليل الحوراني

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرميبراءه علي الحضرمي

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

محمد ذيب صالحمحمد حكمت تايهمحمد جاسر الغلبانبراءه علي الحضرمي

محمد سعد الدين أبو الوفاء

فاروق ناصر أبو طالبعلي محمد قاسمعالء نقوال الحذوه

محمد أيمن الحوراني

مهند عدنان مطرمحمد ياسين الزعبيمحمد عماد باكير



خريجو الفصل األول 2018 - 2019
143المحاسبة

نور محمد داودنور الهدى أحمد أبو رمان

يزيد محمد أمين الجمليزن أسعد العبيسي

نبيل أيمن معايعةبراءه علي الحضرمي نانسي أنطوان السميرات



خريجو الفصل األول 2018 - 2019
المحاسبة 144

سعد إبراهيم اللوزيزياد عوض أحمدخالد جاسم الشطي

حسام الدين أحمد الحمودبالل أحمد أبو السمنبراك أحمد الرشيدأسامة أحمد المشني

سميرة زياد عوده اهللا

محمد عز الدين العمايرةليث روزي عكاشهصهيب زكريا علي



دانية أنس محمد

األولى على التخصص

خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
المحاسبة

145



خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
المحاسبة 146

داره حسام أبو زايدخالد جمال الحسينيحمزة وائل أبو هنطشجمال عبداهللا  زحيم

سيف الدين أحمد طالبسوار محمد خروبرايق زكي الغانمدانية أنس محمد

اليكو إبراهيم  كارميإسماعيل عصام الفارأحمد نضال الميتانيأحمد زهدي حميد



خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
147المحاسبة

عمر عبداهللا القيشاوي محمد حسان عواد علي أحمد المظفر

مرح هاشم الزعبيمحمد مسعود أبو مرهمحمد ماجد حمدانمحمد عبداهللا توفيق

عبداهللا نعيم الحياريعبد العزيز علي حمادطارق محمود المباشرصدام أحمد زحيم

عصام يحيى الصواف



خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
المحاسبة 148

ديانا تيسير سلعاويمنير زياد األشهبمعتصم لؤي الحارس نقوال سميح السالمبراءه علي الحضرمي

براءه علي الحضرمي

هديل وصفي جمعه

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرميإبراهيم أنطون زياده أحمد ناجح جابرأحمد محمد أبو عرقوبأحمد خالد الرتيمه

ديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرميباسل سليم إبراهيم عمار خالد عبيدعبداهللا علي الدهانسميه ليك فيا

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي مؤمن أحمد رمضانلينا فايز علمافوزي أسعد القبـجعون رومل العكروش

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي مها حمد اهللا أبو رمانمبارك وليد بوربيعمؤيد أنور جابريه

ينال سلمان الحدادينرناد محمد القرعان



المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 2019
149المحاسبة

زينب فالح السماك سارة عدي سبتيحسام طارق خضير

محمد أيمن المصريمحمد أسامة قادوسفيصل ياسر السعيديفرح غسان عبداهللا

آية أحمد الخياطأسامة معين القريوتيأسامة محمود البوزأحمد حسين العنبتاوي

باسل نضال العبويني



المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 2019
المحاسبة 150

ديانا تيسير سلعاويمحمد عمر األطرشمحمد زياد السحار مريم ياسر فهميبراءه علي الحضرمي

براءه علي الحضرمي

مهند سعيد حجازي

هبه هاني سنجقيهرناد محمد القرعان



المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 2019
151المحاسبة

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرميجميل وليم دبابنه خليل الرحمن محمد عريقاتخالد عدنان صيفيحمدان عبده مهفل

ديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرميعامر سمير الريماوي

رناد محمد القرعان

عبداهللا ماهر الكيالنيعبداهللا عبد العزيز جعفر

عمر مضر الصالحبراءه علي الحضرميعزام خالد نعمه اهللاعبد العزيز زكي النعيمي

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاوي محمد أحمد الناهومبراءه علي الحضرميليث محمد الزعبيليث عامر العبودكرم محمد درس

هبه منير المحضيديانا تيسير سلعاويهاني إبراهيم عمروديانا تيسير سلعاويمحمد عثمان حبيبديانا تيسير سلعاوي

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرميزياد محمد النتشة ساندي محمد المناصرهسامي طوني حدادساره ياسر البطاينه

صالح محمد أبو البصلبراءه علي الحضرمي

فضل محمد عوده جابر



152

رنيم محمد حسنة
األولى على التخصص

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
العلوم المالية والمصرفية



يزيد كريم الزياداتناتالي هاني حترعثمان يوسف عليوه

ريم محمد الراويرنيم محمد حسنةبتول نبيه بصالتانستازيا إلياس قسيسيه

محمود رائد الكباريتيعبد الرحيم ليث الراويدانه أحمد عبداهللا

153 خريجو الفصل األول 2018 - 2019
العلوم المالية والمصرفية



154

ديما جمال الدباس
األولى على التخصص

خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
العلوم المالية والمصرفية



هبا محمود منصورغزل محمد زعتريه

صفا عادل رمضانسندس سمير الحبايبةديما جمال الدباسدانا تيسير رحال

155 خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
العلوم المالية والمصرفية

مجد خالد النسورعلي ماجد التميميجوليان البرت لطفيبراءه جمال البيتموني

 محمود ماهر الشرفاء



معاذ محمد إبراهيم الرا محمد الطوالبة

قاسم بسام أبو دواسروال اكرم الكباريتيدينا حسن الفواعيردالل توفيق الفتياني

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 2019
العلوم المالية والمصرفية 156

فهد عالم الخياطعبد الهادي مالك أبو عزامروالن سيمون فرح

نضال طالل عبد الهاديمحمد أمين العتومفيصل خالد العنزي

حسام أحمد ناصرإيمان زهدي خضرأسامة فيصل شعبانأحمد فايق الجبور

دياال فرحان حدادين



خريجو الفصل األول 2018 - 2019
157اإلدارة الفندقية والسياحة

حمزة عماد بدر



خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
اإلدارة الفندقية والسياحة 158

ليا عبداهللا دحدل



المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 2019
159اإلدارة الفندقية والسياحة

فراس راجح خريسعثمان حسام أبو حسنخالد وليد مرمش



أسيل مهند السيد
األولى على التخصص

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
التسويق

160



خريجو الفصل األول 2018 - 2019
161التسويق

عالء بشار شتاعبد الهادي مازن القواسمةعاصم سعادة الجارحيطارق وليد حاج إبراهيم

أيمن بالل الحجيأسيل مهند السيدأحمد فتحي النجارأحمد عبد الجبار عبداهللا

نرمين نواف الفاخوريمنيره يوسف بويابسفراس محمود حاج أحمدعمرو هاشم هدمي



خريجو الفصل األول 2018 - 2019
التسويق 162

نرفانا نايف عليعمر عماد ملحم

شيرين محمد البوسطهرند هيثم النوايسه



163

يارا عدنان أبو جعفر
األولى على التخصص

خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
التسويق



محمد نبيل أبو النيل مشاري جمال السليممحمد هاني كلبونةمحمد عادل النشاش

يارا عدنان أبو جعفر

مجد محمد مخلوفدانا نبيل حجارةأمين جمال يامينأحمد سليمان جالد

خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
التسويق 164



165 خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
التسويق

باسل محمد مفرجإسراء محمود شاورأريج حسام عبد المحسنأحمد احسان الفتيح

ردينه نادر حدادراكان أحمد الفارديما شفيق العتومخلدون نائل مسعود

ياسمين نادر غيثغدير عمر الصغيرعبد الرزاق أحمد الدباس



كنعان رشاد أبو شاور موسى جمال درسيهإبراهيم أحمد شيخو
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التسويق

ركان زهير تركيحمزة خليل الصادقحسن أحمد الموسويأحمد بسام النسور

عنود وائل الدباسعالء فيصل مهناعبد اهللا عزام حذيقهسالمه فارس القماز

مي مفيد داللي



تامر جمال الدين
األول على التخصص
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أشرف علي مثنىبراءه علي الحضرمي

عمر محمد دخنوش تامر جمال الدين



جابر عبداهللا المرى
األول على التخصص
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خلدون وائل النبهانيجابر عبداهللا المرى

بالل محمد الكباريتيبتول ناصر الخلفات

سالم أسامة العايدالفاروق خالد ميضان
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اناس عبد الحميد المعايطه

حسام حسن برغوثيإبراهيم يوسف البوعينين

عبد الهادي عبيد آل مهرانسالم ناصر المري

ساره ناصر المريحمد علي اليافعي



مرام أيمن الزغول
األولى على التخصص
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براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي مشعل علي اللوزيرناد محمد القرعانمرام أيمن الزغولمحمد سهيل عليلينا محمد أبو عيشه

فهد ناجي قديحعبداهللا سعيد عليزيد محمد الكيالنيراكان نبيل خضير

ديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي أحمد هالل األفغانيأحمد محمد الشبعان



إياد عصام عنبتاوي
األول على التخصص
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براءه علي الحضرميرناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي

رناد محمد القرعانديانا تيسير سلعاويبراءه علي الحضرمي ياسر هايل العمرورناد محمد القرعانلينا أحمد الحديدليث زياد عطاريعمر ماجد النمري

عمار ياسر خميسرواء عبد الرحيم منصوردانة إياد سمارةإيهاب محمد محمود

مهند توفيق غنايمإياد عصام عنبتاويأحمد نبيل حامد



أنوار حسن العساف رهف حسين تيمأسامة محمد اعمير
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 األعمال والتجارة اإللكترونية

عبد الرحمن عبداهللا محموددانيا يوسف البريكاتتمارا عامر العالويالوليد غسان قلعاوي




