
كلية  االقتصاد
والعلوم اإلدارية

االعـــــــمـــــــــال ادارة  قــــــ�ســــــــــــــــم   -

املــــــحــــــا�ــــــســــــبــــــة قــــــــ�ــــــــســــــــم   -

ــة ــي ــرف ــس ــ� وامل ـــة  ـــي ـــال امل ـــوم  ـــل ـــع ال ــم  ــس ــ� ق    -

ــــــق ــــــوي ــــــس ــــــ� ــــــت ال قـــــــ�ـــــــســـــــم   -

ـــة ـــي ـــاح ـــي ـــس ـــ� ال االدارة  ــــم  ــــس ــــ� ق  -

ــــــــة االداري ـــات  ـــوم ـــل ـــع امل ـــم  ـــظ ن قـــ�ـــســـم     -

عراقة وجودة
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�أ.د. �سعد غالب يا�سني 
عميد الكلية

 )OUR VISION(ر�ؤيتنــــــــا
التميز اأكادميياً وبحثياً على امل�صتويني املحلي والإقليمي يف جمال العلوم القت�صادية واملالية والإدارية

)OUR MISSION( ر�ســـالتنـــا
العمل وفق معايري اأكادميية ومهنية عالية اجلودة توؤدي اإلى اإعداد الطلبة وتاأهيلهم مبا يواكب التطور العلمي والتكنولوجي يف 

جمال العلوم الإقت�صادية واملالية والإدارية ويخدم �صوق العمل املحلي والإقليمي.

�لغايات:
• تقدمي برامج متطورة ذات جودة عالية يف حقول العلوم الدارية والقت�صادية.	
• اللتزام بامل�صوؤولية الجتماعية من خالل تطوير بيئة تعليمية مبتكرة ومتجددة.	
• متكني الطلبة من تطوير مهارات التعلم والتفكري العقالين النقدي.	
• تطبيق ادارة املعرفة يف برامج العمال .	
• العتزاز برتاثنا وقيمنا وتر�صيخ قيم التنوع والختالف وجت�صيدها يف برامج الكلية .	

)OUR GOALS( أهد�فنـــــــــــا�
تتحدد األأهداف الرئي�صية للكلية مبا يلي :-

توفري فر�ص التعليم للطلبة يف تخ�ص�صات القت�صاد والعلوم الدارية املختلفة ومبا يتنا�صب وقدراتهم واأهتماماتهم وحتقيق . 1
التفوق والبداع  .

العاملية يف جمال . 2 القت�صادية  العلمية  التطورات  يواكب  الكلية مبا  العلمية يف  التخ�ص�صات  دائم يف خمتلف  حتقيق تطور 
التخ�ص�ص ومبا يلبي حاجة ال�صوق املحلية والعربية .

التميز يف جمال �صمان جودة الطلبة اخلريجون من خمتلف اأق�صام الكلية وعلى  معايري�صمان اجلودة العاملية  وبالنوعية . 3
العالية امل�صتوى .

التميز يف توفري اأحدث الكتب واملراجع العلمية والأجهزة وامل�صتلزمات املعتمدة عامليا ومبا يوؤدي الى حتقيق الت�صاق مع ما . 4
هو موجود يف اجلامعات الر�صينة املتقدمة يف العامل .

التميز يف العملية التعليمية للكلية واأق�صامها العلمية مقارنة مع الكليات والأق�صام العلمية املناظرة يف اجلامعات الأردنية . 5
�صواء من حيث الكادر التدري�صي اأو الأداء العلمي والأكادميي والرتبوي .
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 د. ر�ئد م�سباح �لقرم
نائب العميد 

علمية . 6 برامج  اأيجاد  يف  والتفكري  التخ�ص�صات  خمتلف  ويف  الكلية  يف  العليا  الدرا�صات  بربامج  والرت��ق��اء  والتو�صع  التعمق 
متفردة على م�صتوى اجلامعات املناظرة ومبا ي�صهم يف توفري تخ�ص�صات جديدة من�صجمة مع حاجة �صوق العمل والتطورات 

احلا�صلة يف حقول الخت�صا�ص.
التميز يف جمال النتاج العلمي والبحثي والأن�صطة العلمية الأخرى على م�صتوى الكلية من خالل ت�صجيع البحث العلمي . 7

واملبادرات العلمية املختلفة واقامة املوؤمترات العلمية ال�صنوية املتميزة .
تعميق ال�صعور بامل�صوؤولية وتنمية روح املواطنة احلقة بني الطلبة واأع�صاء الهيئة التدري�صية . 8
خلق عالقة بني الكلية  وبني حقل العمل واملجتمع بال�صكل الذي يجعل الكلية ت�صاهم م�صاهمة جادة حلل م�صاكل املجتمع من . 9

خالل تن�صيط حركة البحث العلمي امل�صرتك  وتقدمي ال�صت�صارات املختلفة . 
العمل على توفري متطلبات العتماد العام والعتماد اخلا�ص للكلية واأق�صامها العلمية املختلفة .. 10
العمل على جت�صيد القيم الروحية والأخالقية العربية لدى الطلبة وال�صاتذة يف الكلية .. 11
العمل على تعزيز الروابط مع الكليات املناظرة واجلمعيات العلمية املتخ�ص�صة عربيا وعامليا مبا ي�صاهم يف مواكبة التطورات . 12

العلمية والتقنيات احلديثة امل�صتخدمة 
تبني الطلبة املوهوبني علميا من اأجل دعم عملية البناء والتقدم واملعرفة وخلق حالة من اللتزام والرغبة امل�صتقبلية لديهم . 13

يف التعليم  .
تعــــريـــف

مت اإن�صاء كلية القت�صاد والعلوم الإدارية يف مطلع العام الدرا�صي 1994/1993م  لتكون �صرحاً علمياً ي�صاف اإلى �صروح جامعة 
الزيتونة الأردنية ولتحمل ر�صالة اأردنية ذات حمتوى عربي تهدف اإلى الإ�صهام يف عملية التنمية القت�صادية والجتماعية التي 
ي�صهدها العامل العربي يف اأقطاره كافة.  واإذا كان الإن�صان هو اأغلى ما منلك يف منظومة التنمية؛ فقد اأخذت عمادة الكلية واأع�صاء 
هيئة التدري�ص فيها على عاتقهم م�صوؤولية رفد هذه العملية باحتياجاتها من الكفاءات الب�صرية املوؤهلة علمياً وعملياً، والقادرة 
على حتقيق الأهداف املن�صودة املتمثلة يف توفري الرخاء القت�صادي والجتماعي الذي يتطلع اإليه الإن�صان العربي لتحقيق حياة 

اأف�صل .
وان�صجاماً مع هذه الر�صالة ال�صامية؛ فقد اأن�صئت يف الكلية اأق�صام علمية متخ�ص�صة يف  اإدارة الأعمال، واملحا�صبة، والعلوم املالية 
امل�صاريع.  وادارة  ال�صياحية والتخطيط  الإداري��ة، والإدارة  املعلومات  الفندقية وال�صياحية، ونظم  وامل�صرفية، والت�صويق، والإدارة 
وقد روعي يف اإن�صاء هذه الأق�صام حاجات اأ�صواق العمل، املحلية والإقليمية والعاملية للتخ�ص�صات التي تن�صوي حتت لواء العلوم 
القت�صادية والإدارية املختلفة مب�صمياتها الرئي�صة والفرعية، اإ�صافة اإلى ان�صجامها وتوافقها مع ما هو مّتبع يف اجلامعات العربية 

والعاملية. ومتنح الكلية درجة البكالوريو�ص يف هذه التخ�ص�صات .
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وبهدف اإجناز اأعمال الكلية بكفاية وفاعلية واإدارتها بروح الفريق الواحد، فقد مت ت�صكيل جمل�ص مو�ّصع ي�صّم يف ع�صويته روؤ�صاء 
الأق�صام املختلفة، وممثاًل عن كل ق�صم من هذه الأق�صام، اإ�صافة اإلى ممثلني من املجتمع املحلي. كما يوجد يف كل ق�صم من الأق�صام 
املذكورة جمل�ص ق�صم ي�صم اأع�صاء الق�صم كافة، ويتولى اإدارة �صوؤون الق�صم من الناحيتني الإدارية والأكادميية وفق خ�صو�صيته،  

وذلك ان�صجاما مع  روؤية جمل�ص الكلية وروؤية اجلامعة و�صيا�صتها.
الأ�صاتذة  من  نخبة  ميثلون  تدري�ص  هيئة  ع�صو   )87( العام  هذا  يف  بلغ  قد  فيها  التدري�ص  هيئة  اأع�صاء  عدد  ب��اأن  الكلية  وتعتز 
اجلامعيني من حملة درجتي الدكتوراه واملاج�صتري من اجلامعات العربية والأجنبية العريقة، والذين يتمتعون بدرجة عالية من 
التمّيز العلمي، واخلربات العملية املرموقة يف جمالت تخ�ص�صاتهم. وت�صعى الكلية با�صتمرار اإلى ا�صتقطاب املزيد من الكفاءات 
العلمية املتميزة ل�صمان اأعلى م�صتويات التعليم العايل، ومبا ين�صجم مع تطلعاتها يف ا�صتحداث املزيد من التخ�ص�صات النوعية 
الكلية، وبالتن�صيق  التي تتوافق مع حاجات وفر�ص العمل يف الأ�صواق املحلية والإقليمية والعاملية. وحتقيقاً لذلك تقوم عمادة 
مع اإدارة اجلامعة بابتعاث الطلبة الأردنيني املتفوقني اأكادميياً للح�صول على درجة الدكتوراه يف تخ�ص�صات الكلية املختلفة من 

اجلامعات العاملية املرموقة.
القت�صاد  كليات  املطبقة يف  الدرا�صية  ت�صاهي اخلطط  املختلفة  التخ�ص�صات  درا�صية متطورة  يف  الكلية خططاً  اأق�صام  وتتبنى 

والعلوم الإدارية يف اأعرق اجلامعات العربية والأجنبية .

تكنولوجيا  ثورة  يف  العاملية  التطورات  وملواكبة  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  يف  والتميز  اجل��ودة  حتقيق  ملتطلبات  وا�صتجابة 
املعلومات والت�صالت قامت عمادة الكلية، مدعومة با�صتمرار من رئا�صة اجلامعة، وجمل�ص الأمناء، وهيئة املديرين فيها، باإدخال 

احلا�صوب، وكثفت تطبيقاته املختلفة يف خططها الدرا�صية، ويف اأق�صام الكلية كافة .
و�صمن �صعي عمادة الكلية واأع�صاء هيئة التدري�ص فيها لتج�صري الفجوة بني اخلطط الدرا�صية لالأق�صام املختلفة، ومتطلبات �صوق 
العمل من الكفاءات املدربة القادرة على حتمل اأعباء املرحلة القادمة؛ فقد ا�صتحدثت الكلية برناجمني لتدري�ص تخ�ص�صي اإدارة 
الأعمال واملحا�صبة باللغة الإجنليزية �صمن براجمها ،اإ�صافة اإلى تدري�ص عدد من املواد باللغة الإجنليزية يف التخ�ص�صات الأخرى 
التي يتم التدري�ص فيها باللغة العربية ، من اأجل �صمان تخريج اأفواج من الطلبة القادرين على مواجهة حتديات امل�صتقبل، وما 

تفر�صه معطيات �صوق العمل .
وجتدر الإ�صارة اإلى  اأن الكلية قد ا�صتوفت يف عامي 2003 ؛ و 2004 ؛ معايري النجاح املطلوبة يف برنامج اإدارة الأعمال �صمن م�صروع 
اجلودة والنوعية، الذي نظمه �صندوق احل�صني لالإبداع والتفوق بالتعاون مع وكالة اجلودة الربيطانية ، وحققت الكلية التميز يف 
عام 2004 نتيجة ح�صولها على عالمة 21 من 24. ويف عامي 2006؛ و 2007 ؛ �صاركت الكلية يف تقييم برناجمي املحا�صبة والعلوم 
املالية وامل�صرفية على التوايل، وقد ت�صمنت هذه املعايري امل�صاندة والإر�صاد الطالبي، وم�صادر التعلم، ومدى حت�صيل الطالب 
وتقدمه بالدرا�صة، وت�صميم املنهاج وتنظيم حمتواه. وما زالت الكلية م�صتمرة يف �صعيها لتحقيق معايري اجلودة والتميز يف هيئتها 

التدري�صية ويف البحوث العلمية ويف م�صتوى خريجيها يف اأق�صامها الأكادميية كافًة.
تفخر الكلية باأنها الوحيدة التي ح�صلت على املرتبة الولى على جميع اجلامعات الأردنية احلكومية واخلا�صة يف امتحان الكفاءة 
اجلامعية للعام اجلامعي 2016/2015 وكان ذلك وكان ذلك عائد للعطاء املتميز الذي بذله ويبذله اأع�صاء الهيئة التدري�صية يف 

الكلية، ولتجاوب الطلبة الفّعال مع اأ�صاتذتهم وكليتهم.

كما تفخر الكلية باأنها تطرح برنامج درا�صات عليا )ماج�صتري يف اإدارة الأعمال MBA( معتمد من جمل�ص التعليم العايل، وقد 
ُبدئ التدري�ص يف هذا الربنامج اعتباراً من الف�صل الدرا�صي الأول للعام اجلامعي 2006/2005. كذلك متت املوافقة على اعتماد 
برنامج ماج�صتري املحا�صبة، وقد بدء التدري�ص يف هذا الربنامج منذ الف�صل الدرا�صي الثاين للعام اجلامعي 2013/2012، وتعتز 
الكلية اي�صاً باعتماد برنامج ماج�صتري الت�صويق حيث بداأ التدري�ص يف هذا الربنامج يف الف�صل الدرا�صي الثاين للعام اجلامعي 

.2014/2013
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مي�سون �ساهني
�صكرترية العمادة

�أع�ساء جمل�س �لكلية 
 / يا�صني  اب��و  ال��ك��رمي  عبد  نا�صر  د.   / ال��ق��رم  م�صباح  د.رائ���د   / يا�صني   غالب  �صعد  اأ.د. 
/ النواي�صة  ابراهيم  حممد  د.   / �صعبان  �صميح  ا�صامه  د.   / ال��ن��داوي  ب��در  العزيز   د.عبد 
/ اجلنايدة  ف��رح��ان  د.�صائب   / يو�صف  اخل��ال��ق  عبد  د.���ص��ذى   / الغ�صني  احمد  ن��واف   د. 
 اأ.د. حممود جا�صم ال�صميدعي / ق.اأ. د. اينا�ص مو�صى اللوزي / د. قيثارة عبد الرحمن كاظم /
/ ال���������������������ش����������واورة  اهلل  م���������د  اهلل  د.ع���������ب���������د   / ال�����������ه�����������روط  احل������ف������ي������ظ   د.ع���������ب���������د 
د.ع��ب��د اهلل خ�����ص��ر ع��ط��ي��ه / د. ري��ا���ص ���ص��ي��ف اهلل ال�����ص��الع��ني / ال��دك��ت��ور ع����ادل اأ���ص��ع��د
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د. نا�سر �بو يا�سني 
ق.اأ. رئي�ص الق�صم

ق�سم اإدارة الأعمال

 )OUR VISION(ر�ؤيتنــــــــا
التميز اأكادميياً وبحثياً على امل�صتوى املحلي والإقليمي يف جمال اإدارة الأعمال .

)OUR MISSION( ر�ســـالتنـــا
العمل وفق معايري اأكادميية واأخالقية عالية اجلودة توؤدي الى اإعداد وتاأهيل الطلبة مبا يواكب التطور العلمي والتكنولوجي يف 

جمال اإدارة الأعمال ومبا يخدم �صوق العمل املحلي والإقليمي.

)OUR GOALS( أهد�فنـــــــــــا�
اإك�صاب الطالب معرفة علمية وعملية معمقة يف حقول ادارة العمال.. 1
الإرتقاء بربامج الدرا�صات العليا يف الق�صم.. 2
دعم الإنتاج العلمي والبحثي والأن�صطة العلمية الأخرى لأع�صاء الهيئة التدري�صية.. 3
التميز يف جمال �صمان جودة ونوعية الطلبة اخلريجني.. 4
تعميق العالقة مع الطلبة وتفعيل دور الإر�صاد والتوجيه.. 5
خدمة املجتمع املحلي يف جمال ادارة العمال.. 6

اإدارة الأعمال.  وذلك تلبيًة  اأُن�ِصئ هذا الق�صم يف بداية العام اجلامعي 1996/1995 ، ومينح درجتي البكالوريو�ص واملاج�صتري يف 
ملتطلبات �صوق العمل ولإعداد كوادر متخ�ص�صة للعمل يف القطاع العام واخلا�ص.
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ق�سم اإدارة الأعمال

�ع�ساء جمل�س �لق�سم 
 د.�صعد غالب يا�صني / د. جنم عبود جنم / د. عبد ال�صتار ح�صني ال�صمري / د. عبد العزيز بدر حممد /
/ العمو�ص  �صالح  خالد  د.   / يا�صني  اب��و  الكرمي  عبد  نا�صر  د.   / �صماقية  حممد  ب�صرى   د. 
ال��رف��اع��ي / اك���رم  ف��را���ص  د.  العبيدي /  ب��در ر���ص��ا  العجلوين / د. حم��م��ود  اق��ب��ال   د. حممد 
 د. احمد ها�صم الع�صاف / د. عبد الرحمن فرحان ا�صماعيل / د. جا�صر عبد الرزاق الن�صور /
د. عبا�س �شامل الروا�شدة / م. منال حممد عبد الرحمن / م. هديل عبد احلفيظ الهروط

عالء عبد�لكرمي عي�سى
�صكرتري الق�صم
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كلية  االقتصاد والعلوم اإلدارية

�أ.د.�سعد غالب يا�سني
اأ�صتاذ

ق�سم اإدارة الأعمال

�أ. د. جنم عبود جنم
اأ�صتاذ 

د.عبد �ل�ستار �ل�سمري
اأ�صتاذ م�صارك

د.حممد �لعجلوين
اأ�صتاذ م�صارك

د.جا�سر �لن�سور
اأ�صتاذ م�صاعد

د.ب�سرى �سماقية
اأ�صتاذ م�صارك

م. منال عبد �لرحمن
مدر�ص

د.عبا�س �لر���سدة
ا�صتاذ م�صاعد

د.نا�سر �بو يا�سني
اأ�صتاذ م�صارك

د.عبد �لعزيز حممد
اأ�صتاذ م�صارك

د. خالد �لعمو�س
ا�صتاذ م�صارك

د. حممود �لعبيدي
ا�صتاذ م�صاعد

د. عبد �لرحمن ��سماعيل
ا�صتاذ م�صاعد

م. هديل الهروط
مدر�ص

د.فر��س �لرفاعي
ا�صتاذ م�صاعد

د. �حمد �لع�ساف
ا�صتاذ م�صاعد
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كلية  االقتصاد والعلوم اإلدارية
ق�سم اإدارة الأعمال

خريجو 
الفصل 

الصيفي 
للعام 2015/2014

بدور فايز  عبد اهلل

زيد عبدالقادر  النجار

عالء احمد  ال�صعبان

حممد ان�ص  الطباع

روان �صعد عطا كنيعان البلوي

اميان حممد  العوامله

�صليم فايز  ابو �صعبان

فوؤاد حامت  �صلبايه

زيد يحيي  احلجر

عالء �صليمان  حجازين

خلدون حممد  اخلراب�صة

زيد يون�ص  مبارك

فاطمه عبد  ابو�صمة

حممد م�صطفي  دالتي حممد علي  البداوي
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كلية  االقتصاد والعلوم اإلدارية
ق�سم اإدارة الأعمال

خريجو 
 الفصل
 االول 

للعام 2016/2015
احمد زيد  الرواحنه

رامي حنا  اخلوري ذكريات حممد  املهريات

ا�صالم حممد  زاهر اريج احمد  بني مو�صى

احمد عوده  الفليح

زيد هيثم  ن�صار

بهاء وهيب  الك�صواين

احمد حممد  الع�صاف

زين حممود  ابزادوغ

جابر راكز  ابوحم�صن

اح���������م���������د ����������ص���������الم���������ه  ال����������ع����������زازم����������ه
اح����������م����������د ع����������ب����������د رب����������ه  ع��������ب��������د رب��������ه
ان�����������������������ص ������������ص�����������ال�����������ح  ال����������������ع����������������دوان
خ������������ال������������د اح������������م������������د  اخل����������������وال����������������ده
دال���������������������ي���������������������ا اح���������������������م���������������������د  ح���������م���������د
دي��������ن��������ا ع��������ب��������دالل��������ه  ال�������������ص������راق������ب������ي
����������ص���������ه���������ي���������ب خ���������ال���������د  امل�������ل�������ي�������ط�������ي
ع���������������م���������������ر ن���������������ع���������������ي���������������م  ع��������������ي��������������ده

م�������������������������ص������������ع������������ب م������������ن������������ري  ���������ص��������ع��������د
م���������������ع���������������اذ ع���������������ب���������������د اهلل  دم�����������������������دوم
م�����������ع�����������اذ م�����������������������ص�����������ل�����������م  امل�������������رع�������������ي
م���������ع���������ن خ���������ل���������ي���������ل  اب�������������ور��������������ص�������������اع
ن����������������������دى ن����������������������ب����������������������ي����������������������ل  ب�����������ك�����������ر
ن�������������دي�������������ن م�������������ن�������������ذر  احل����������������������������وراين
ي����������������زن حم����������������م����������������ود  اب����������������������������������و ورده
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كلية  االقتصاد والعلوم اإلدارية
ق�سم اإدارة الأعمال

لينا ابراهيم  الذويب

حممود هاين  ابو ديه

غالب علي  العدوان

�صامي حممد  املراعبه

حممد مازن  فاعوري

�صفاء �صعد  �صمرين

حممد ع�صام  ابو �صلب حممد عبداهلل  الدهام�صه

حممد ابراهيم  العبد اهلل

معتز ع�صام  فخرالدين

عالء عاطف  عبدالهادي

حممد علي  الرباري

حممد ح�صني  ال�صوابكه

موؤيد ا�صحاق  الك�صابره

عمر جهاد  طبيه

حممد في�صل  حممد
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كلية  االقتصاد والعلوم اإلدارية
ق�سم اإدارة الأعمال

ايه جمال �صليمان ايه امني حبيب

وفاء حممد  الطباع

احمد حممد ال�صليطي

مريا عبد الرحمن  عالوي

بالل عبدربه بركه

يزن عبدال�صالم  حامد

ا�صامة رجا تيم القعايده

بيان ابراهيم ا�صعد

ا�صراء �صمري ال�صمريي

المتوقع 
تخرجهم 

الفصل الثاني
للعام 2016/2015

اح�������������������م�������������������د خ�������������������ال�������������������د  امل�������������ي�������������ع
اح�������������م�������������د ��������������ص�������������امل  ال�������������������ص���������ع���������ود
ان���������������������������������ص ع����������������م����������������ر  ن����������������ع����������������ريات
ح���������������م���������������زه حم���������������م���������������د  ع����������ل����������ي����������ان

روان ع���������ب���������د احل���������م���������ي���������د  ال������ع������ن������اين
زي������������ن������������ب ع������������ا�������������ص������������ي  ع������������ب������������داهلل
��������ص�������م�������ري ��������ص�������ل�������ي�������م  ال���������دب���������اب���������ن���������ه
حم�����������م�����������د ه�����������اي�����������ل  ال�������������������������ص������������راري
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كلية  االقتصاد والعلوم اإلدارية
ق�سم اإدارة الأعمال

حنني حمد احلنيطي

عالء �صامل بدير

حمزه فهد اجلازي

عبداهلل حممد ابوارمي�ص

ح�صني يو�صف داري

�صاره عمار حثناوي

حازم عمر ع�صريي

رنا يو�صف الزريقات

رانيه حممد عبدربه

عمادالدين حمد ال�صمادي

حكم عطاهلل الهروط

�صليمان حممد ال�صواعري

رزان جرب ابودلل

عون حممود العجارمه

حال عارف الهدمي

�صفاء انور ابو ح�صي�ص
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كلية  االقتصاد والعلوم اإلدارية

م�صعب حممد زهره م�صطفى حممد زويد

فرا�ص حممود العوبلي

وائل عبدالرحمن اجلالودي

فالح فالح الفالحات

هيا يا�صر برهم

هبه حممد العبادي

حممود نبيل علي

هديل حممود الر�صدان

مراد حممد العليان
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كلية  االقتصاد والعلوم اإلدارية
ق�سم اإدارة الأعمال

املاج�ستري/اإدارة الأعمال

اح����������م����������د ح���������������������ص����������ن����������ي ال���������������ص�������ب�������ح
ا������������ص�����������م�����������اء اب�����������راه�����������ي�����������م ب������������������دوان
اك���������������اب���������������ر ع���������������اه���������������د امل���������������������ص����������ري
داود ام������������������ريه اب������������������راه������������������ي������������������م 
ان�����������������������������ص حم��������������م��������������د ال�����������������ذوي�����������������ب
ان���������������������������������ص حم����������������م����������������د ال����������������ق����������������اق
ب��������������الل اح��������������م��������������د ال�������������������ص���������واب���������ك���������ه
ب����������������الل حم����������������م����������������د ح������������م������������ي������������دات
ج���������ان�������������������ص���������ي���������ت حم���������م���������ود ق���������������واي
ج���������م���������ال حم���������م���������د اب���������وط���������رب���������و����������ص
ح����������������ال حم����������������م����������������د ال���������������������������ص�������������وى
ح���������������م���������������د ع���������������ام���������������ر ال���������ك���������ع���������ب���������ي
ح��������������ن��������������ني غ��������������ال��������������ب ار�������������ص������������ي������������د
ح�����������������������������ن�����������������������������ني ف�����������������������������وؤاد ع����������ل����������ي
راين اح������������������������������������م������������������������������������د ع��������������م��������������ره
رزان ب�����������������ا������������������ص�����������������م اخل�������ن�������اف���������������ص�������ه

رن���������������������������د رائ���������������������������د اجل��������������������زازي��������������������ه
����������ص���������م���������اح ال�������������������ص���������ي���������د ال������������ت������������الوي
ع����������ب����������ري �����������ص����������م����������ري ال������������رف������������ات������������ي
ع����������������دي حم����������������م����������������د امل�����������������ه�����������������ريات
ع���������واد ع���������ب���������د ال���������رح���������ي���������م اجل��������اب��������ر
ف������������ا�������������ص������������ل ح�������������������������ص������������ني ب�����������اق�����������ر
ف�����������ه�����������د م�����������ت�����������ع�����������ب ال���������ع���������ج���������م���������ي
رزق حم���������������������������م���������������������������د زك���������������������������ي 
حم�����م�����د ع�����ب�����د ال�����رح�����م�����ن ال������ع������ب������ادي
حم��������������م��������������د ن��������������ا���������������ص��������������ر ل������������ب������������زو
م�������������������ص���������ع���������ب ع���������ل���������ي ال�������������������ص���������ع���������ود
م���������ع���������ت���������م���������د راق���������ي اب���������و ع���������م���������ريه
ه�������������ب�������������ه ف�������������ن�������������خ�������������ري ال����������������زب����������������ن
ه�������الل ع�������ب�������داحل�������م�������ي�������د ال��������ه��������اللت
ي������������������و�������������������ص������������������ف رائ������������������د م�����������رع�����������ي

خريجو 
 الفصل
 االول 

للعام 2016/2015

ع�������ب�������دال�������رح�������ي�������م حم�������م�������د  ال������ع������ج������ال������ني
ك�����������������������������ارم ري�����������������������������ا������������������������������ص  ����������ص���������ع���������ي���������د
حم���������������������������م���������������������������د زه���������������������������دي  ح����������������م����������������ام
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كلية  االقتصاد والعلوم اإلدارية

د. ��سامة �سميح �سعبان 
ق.اأ. رئي�ص الق�صم

ق�سم املحا�سبة

 )OUR VISION(ر�ؤيتنــــــــا
التميز الأكادميي والبحثي يف جمال املحا�صبة.

)OUR MISSION( ر�ســـالتنـــا
اإعداد خربات متميزة  حتقيق التميز من خالل تطبيق برامج اكادميية تتوافق مع املعايري املحا�صبية الدولية من اجل 
العلمية  التطورات  املحا�صبة واخالقياتها وقادرة على مواكبة  العميق ملهنة  بالعلم واملهارات والفهم  من الطالب مزودة 

والتكنولوجية.

)OUR GOALS( أهد�فنـــــــــــا�
• تزويد الطلبة باملعرفة العلمية والتطبيقية املحا�صبية لتمكينهم من حل امل�صاكل املحا�صبية املعا�صرة.	
• تزويد الطلبة باملعرفة و الوعي الالزمني لإ�صتيعاب علم املحا�صبة ومواكبة تطوره .	
• اعطاء املعرفة الالزمة لإبراز الدور الذي يلعبه علم املحا�صبة يف املجتمعات املعا�صرة وعلى ال�صعدة الثقافية والجتماعية 	

والتكنولوجية والقت�صادية كافة.
• دعم الإنتاج العلمي والبحثي والأن�صطة العلمية الأخرى لأع�صاء الهيئة التدري�صية.	

تعــــريـــف
يف  واملاج�صتري  البكالوريو�ص  درج��ة  ومينح   ،  1994/1993 اجلامعي  العام  بداية  يف  الكلية  تاأ�صي�ص  مع  املحا�صبة  ق�صم  اأُن�ِصئ 
املحا�صبة. بداأ التدري�ص يف هذا الق�صم باللغة العربية، اإلى اأن اأ�صبحت اخلطة الدرا�صية لهذه الدرجة ت�صري يف برناجمني اأحدهما 
واإعدادهم  العليا  ملتابعة درا�صاتهم  الطلبة  على  العمل وتي�صرياً  تلبية ملتطلبات �صوق   ، باللغة الإجنليزية  العربية والآخر  باللغة 

للح�صول على ال�صهادات املهنية يف املحا�صبة .
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ق�سم املحا�سبة

 د. عبد الرزاق قا�صم ال�صحادة / د. انعام حم�صن ح�صن  الزويلف / د. حممود علي احلمد العقلة /
ال���زع���ب���ي / ���ص��ع��ب��ان / د. زي�����اد اح���م���د  ���ص��م��ي��ح  ا����ص���ام���ة  ال��ن��واي�����ص��ه /د.   اب���راه���ي���م   د. حم��م��د 
زي�������ادات / ن��ع��ي��م  اب���راه���ي���م ح��م��د اهلل / د. خ��ل��ي��ف��ة  ال��ن��ا���ص��ر /د. م��ظ��ه��ر  ن��ب��ي��ل حم���م���ود   د. 
/ ال��ف��الح��ات  ف��الح  القطاونة / د.حم��م��ود  ع��ادل حممد  د.   / زي���دان عطيه  الرحمن   د. عبد 
 د. ع��ط��ا اهلل حم��م��د ال��ق��ط��ي�����ص / د. حم��م��د حم��م��ود ي��ا���ص��ني / د. ع��ب��د اهلل خ�����ص��ر ع��ط��ي��ة /
ال��ع��ب��ي��ن��ي /  د. م��ه��ا ذي�����اب ع��ي��و���ص / د. اح���م���د ع�����ادل ج��م��ي��ل ع��ب��د اهلل / د. ع���م���ران اح���م���د 
 د. رزق اب���و زي���د ال�����ص��ح��ن��ة / د. ع�����ص��ام ح��م��د ���ص��ال��ح / د. زي���د حم��م��د م�����ص��ل��م احل���وامت���ة /
  د. �صياء الدين عمر ال�صريحني / د. كندة حممد نوري خياطة / م. عنان فتحي ال�صروجي /
ال��ع��م��و���ص / م. اح��م��د ع���دن���ان ح�����ص��ني ط��ع��م��ة / اأروى ح�����ص��ني   م. م��ع��اذ ج��م��ي��ل  ح��م��د / م. 

م. عبد الإله با�صم البدور

كفا عبد�لفتاح �جلغبري�ع�ساء جمل�س �لق�سم 
�صكرترية الق�صم
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ق�سم املحا�سبة

�أ.د.عبد �لرز�ق �ل�سحادة
اأ�صتاذ 

د. نبيل �لنا�سر
اأ�صتاذ م�صارك

�أ.د.�نعام �لز�يلف
اأ�صتاذ 

د.مظهر حمد اهلل
اأ�صتاذ م�صارك

د.عادل �لقطا�نة
اأ�صتاذ م�صاعد

د.عبد �لرحمن عطيه
اأ�صتاذ م�صاعد

د.��سامة  �سعبان
اأ�صتاذ م�صارك

د.عطا �هلل �لقطي�س
اأ�صتاذ م�صاعد

د. حممود �لفالحات
اأ�صتاذ م�صاعد

د.حممد يا�سني
اأ�صتاذ م�صاعد

د.عمر�ن �لعبيني
ا�صتاذ م�صاعد

د. مها عيو�ش
ا�صتاذ م�صاعد

د.ع�سام �سالح
ا�صتاذ م�صاعد

د.�حمد عبد �هلل
ا�صتاذ م�صاعد

د.كندة خياطة
اأ�صتاذ م�صاعد

د.�سياء �لدين �ل�سريحني
اأ�صتاذ م�صاعد
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كلية  االقتصاد والعلوم اإلدارية

ق�سم املحا�سبة

حممود �لعقلة
ا�صتاذ م�صارك

حممد �لنو�ي�سه
اأ�صتاذ م�صارك

زياد �لزعبي
اأ�صتاذ م�صارك

خليفة زياد�ت
اأ�صتاذ م�صاعد

عبد �هلل عطية
اأ�صتاذ م�صاعد

رزق �ل�سحنة
ا�صتاذ م�صاعد

زيد �حلو�متة
ا�صتاذ م�صاعد

�أر�ى �لعمو�س
مدر�ص

�حمد طعمة
مدر�ص

عبد �لإله �لبد�ر
مدر�ص

م. عنان  �ل�سر�جي
مدر�ص

م. معاذ حمد
مدر�ص
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كلية  االقتصاد والعلوم اإلدارية
ق�سم املحا�سبة

احمد ح�صن  حجازي

ا�صامه ربحي  جوابره

اميان حمدو  احلاج ح�صني

حمزه مطيع  حجاب

احمد علي ابو حماد

احمد ب�صار  الناطور

حمزه �صالح  م�صلم

ا�صامه حممد  عليان

بهاء الدين �صالح  النجار

احمد عدنان  النعريات

ا�صواق �صامح  ال�صواعري

ح�صني �صالح  حميده

رفيق يعقوب  الناظرخالد مو�صى  الفيومي

خريجو 
الفصل 

الصيفي 
للعام 2015/2014

روؤى علي  ابوحماد



205 جامعة الزيتونة االردنية

كلية  االقتصاد والعلوم اإلدارية
ق�سم املحا�سبة

عدي حممد  العميان

حممد زيد  ال�صعوب

عبداهلل فار�ص  ابورومي

جمد عبداهلل  عبداهلل

�صليمان �صالح  الدرادكه

غالب �صبح  ع�صفور

غازي عي�صى  ال�صاليطه عال ابراهيم  ابو فرده

حممد �صلطان  حمدان

�صدام حمدي  ابو�صنينه

قي�ص فالح  القطي�ص

عمار احمد  الهر�ص

مروه جرب  جرب

عبداهلل احمد  م�صعود

مالك حممد  ريان
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كلية  االقتصاد والعلوم اإلدارية
ق�سم املحا�سبة

خريجو 
 الفصل
 االول 

للعام 2016/2015

احالم عمر  �صوفان

مهند حممود  �صليم معاذ حمود  املطارنه

احمد ريا�ص  الطراونه

يو�صف نا�صر  العب�صي

احمد �صليمان  الرعود

اح�������������م�������������د ��������������ص�������������امل  ب���������ا����������ص���������ري���������ح
اح�������م�������د ع�������ب�������دال�������ع�������زي�������ز  ال����ق����ي���������ص����ي
اح�����������������م�����������������د ف�����������������وزي  ال�����������ف�����������اه�����������وم
ان�������������������������������ص امي���������������ن  ال�������������ف�������������اخ�������������وري
ا������������ص�����������ع�����������د ع�����������ب�����������د اهلل  ال��������ظ��������اه��������ر
ب�����������������ص��������ار ع��������ب��������د ال��������ك��������رمي  اجل������م������ل
ح�������������������������ص������������ن حم������������م������������د  ب��������������رك��������������ات
رام�������������������������������ي ن�������������������������������زال  ح��������������م��������������دان
زك�����������ري�����������ا ع�����������ث�����������م�����������ان  اب���������وع���������م���������ر
������ص�����ك�����ي�����ن�����ه ع�����ب�����داحل�����م�����ي�����د  ن�����������ص�����وان
ع�������������ام�������������ر ن�������������ع�������������ي�������������م  ي����������و�����������ص����������ف
ع�����ب�����د ال�����ع�����زي�����ز ع�����ب�����د اهلل  اب����و ط����ال����ب

ف���������������������������ري���������������������������ال ع���������������������������رب  ع���������م���������ر
ق���������������ص�������ي ف�������ي���������������ص�������ل  ال����������������ع����������������واوده
ل��������������������وؤي ع��������������������و���������������������ص  ال�����������ن�����������ج�����������ار
حم����������م����������د خ���������������������ص����������ر  ال��������ع��������ن��������ق��������ي
حم�����������������م�����������������د رائ�����������������د  احل��������ن��������ب��������ل��������ي
حم��������م��������د ���������ص��������ل��������م��������ان  ال���������ن���������واج���������ي
م�������ن�������ت���������������ص�������ر ��������ص�������ع�������ي�������د  ���������ص��������ح��������اده
م��������������������ي ج��������������������م��������������������ال  ح�����������������م�����������������دان
ن�������������ع�������������م�������������ان ��������������ص�������������ربي  ع����������و�����������ص
ال��ب�����ص��ت��ن��ج��ي الرحيم   ع��ب��د  ن���ور ال���دي���ن 
ول����������ي����������د ط����������ل����������ب  ال���������������ص�������ل�������ي�������ح�������ات
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كلية  االقتصاد والعلوم اإلدارية
ق�سم املحا�سبة

ا�صماء خليل  الرباك

خالد عماد  جوابره

ا�صعد عطاهلل  العودات

حازم عدنان  خليل

احمد حممد  اخمي�ص

اياد عي�صى  الفقهاء

احمد عبدالكرمي  امل�صاعيد

اياد علي  الوحيدي

الء �صمري  بايل

خالد يو�صف  عواد

احمد حممد  عطيه

ثائر فايق احمد  �صايف

احلارث ه�صام ح�صن  البخاري

ريا�ص �صقر  م�صطفى

احمد حممود  املحارمه

زيد حممد  القريوتي
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كلية  االقتصاد والعلوم اإلدارية
ق�سم املحا�سبة

�صهد طه  نبهان

عطااهلل عبدالقادر الرواجفه

�صونيا فهد  القطيفان

عدي عطا اهلل  الروا�صده

زين عبدالرزاق  الربيزات

عامر ب�صام  خالد

لوبانا عمريه  العرجاين

عادل حممد  ابوحنك �صهيب خالد طريف

عماد حممد  الدروع

�صليمان تركي  الزبديه

عامر زهري  النجار

�صياء احمد  الراوجفه

ق�صي حممد  ابو حماد

�صوزان ب�صام  الفحماوي

عبدالهادي حممد  العراقي



209 جامعة الزيتونة االردنية

كلية  االقتصاد والعلوم اإلدارية
ق�سم املحا�سبة

حممد علي  العبدالالت

نا�صر احمد  الك�صجي

حممد عزيز  �صالح

موؤيد خالد  ابوال�صند�ص

ماجد في�صل  املناع�صه

مرام عمادالدين  ترجللي

حممود يون�ص  النوباين حممد علي حمد

نورا احمد  رم�صان

حممد ح�صني  الطالع

م�صطفى امني  النوباين

حممد ن�صر  اهلل رم�صان

هاين ح�صن  ابو ح�صي�ص

حممد �صمري  ال�صاحلي

مهند ابراهيم  داود

ه�صام مرعي  مرعي
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كلية  االقتصاد والعلوم اإلدارية
ق�سم املحا�سبة

يزيد حممد  عمريه يزن اكرم  ابو�صرحانهيا عبد الفتاح  الكيالينهنادي احمد  القوقه

اح�����������م�����������د ������������ص�����������ع�����������ي�����������د  ا��������������ص�������������رف
ا��������������ص�������������الم ج�������������م�������������ال  م���������������ص�������رق�������ي
ا������������ص�����������ي�����������ل م�����������ن�����������ري  ح���������������دادي���������������ن
ان���������������������������������������ص وج�������������������ي�������������������ه  ن�������������وف�������������ل
ب�����������������������ص�����������ام خ�����������ال�����������د  اب�����������و ال�����������ت�����������ني
ب�������������ي�������������ان اح�������������م�������������د  امل�������ب�������ي���������������ص�������ني
دمي���������������ا ع���������������ب���������������داهلل  اجل���������م���������اع���������ني
رام�������������������������������������ي راج�������������������������������������ح  ع�������������������������واد
رم����������������زي ح����������������م����������������دان  ال���������������������ص����������راب
زي�������������������������د رف�������������������������ي�������������������������ق  ح���������������������ص����������ن
��������������ص�������������ايل ع�������������و��������������ص  ال����������ع����������رمي����������ي
�������������ص������������ي������������ف �������������ص������������ائ������������ب  ��������ص�������ط�������ه
ع���������ا����������ص���������م اب���������راه���������ي���������م  اب����������وط����������وق

ع����������ب����������دال����������رح����������م����������ن ع����������رار  ع�������������رار
ع��������������������ب��������������������ري ام��������������������ني  ع������������ل������������ي������������ان
ع���������������دي ����������������ص���������������امل  اب����������وال����������غ����������ن����������م
ع����������������ل����������������ي اح����������������م����������������د  ������������ص�����������ال�����������ح
غ�������������������ص���������ان ع���������م���������ر  ال���������������ص�������ي�������ح�������ان
ج���������������ع���������������ف���������������ر ف���������������وؤاد  ال����������ب����������ن����������اى
حم���������م���������د ع���������ي�������������������ص���������ي  ج���������������������������رادات
حم�����������م�����������د ف�����������ي�����������������������ص�����������ل  ي�������ح�������ي�������ى
حم������م������د م�������������ص������ط������ف������ى  ��������ص�������روج�������ي
حم�����������م�����������ود ح�����������������������ص�����������ن  ع���������ث���������م���������ان
حم���������م���������ود ع���������ب���������د ال���������ك���������رمي  زاي������������د
م������������������������������������راد راغ������������������������������������ب  ���������ص��������ي��������ف
ي�����������و������������ص�����������ف ع�����������ب�����������داهلل  ال������ع������ب������ي������د
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كلية  االقتصاد والعلوم اإلدارية
ق�سم املحا�سبة

المتوقع 
تخرجهم 

الفصل الثاني
للعام 2016/2015

احمد زياد البيطار

ان�ص عبد الرحمن العزه

احمد ر�صيد معمر

اأمينه م�صطفي جنم

ابراهيم و�صفي م�صطفى

احمد نا�صر دروي�ص احمد حممود املكاوي

احمد عبد اهلل ليف

اي�صر علي �صلمان

احمد ابراهيم ابوهيظ

ا�صماعيل حممد ابورحمه

احمد حممدجنيب غزاله

ايوب حاب�ص عز الدين

احمد خالد حمفوظ

اكرم احمد املجاوله
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كلية  االقتصاد والعلوم اإلدارية
ق�سم املحا�سبة

جهاد حممد اخلليل

رائد عيد ال�صواعري

جمال ح�صني بدران

رانيا حممد خليل

براءه حامد ال�صالمه

دعاء جودات حجازي

با�صم �صالح جربان

ح�صن عو�ص ابو كر�صوع

جهاد نادي منر

رجب فايز التميمي

تامر كمال ذيب

ديانا على ال حميد

ح�صام عبد احلميد جاد اهلل

رزان نا�صر ق�صق�ص

جربيل اكرم الزعاتره

را�صد حممد بني عي�صى
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كلية  االقتصاد والعلوم اإلدارية
ق�سم املحا�سبة

�صابينا رائد ح�صان

طارق حممد الزبديه

زيد جا�صر ابراهيم

طارق زياد خليل

رغد احمد البكار

�صرين خالد العمايره

ر�صوان حممد ابوعي�صي

�صروق عزت من�صور

�صاهر ابراهيم ابوربيع

عبدالرحمن يا�صر �صعاده

رنا حممد ال�صوابكه

�صهيب زهري امل�صري

�صهيل ماهر الزيود

عثمان رم�صان ال�صقا

رند غ�صان علي

�صياء احمد ابو �صمره
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كلية  االقتصاد والعلوم اإلدارية
ق�سم املحا�سبة

علي حممد الريان

فاطمة الزهراء حامد الق�صري

علي فواز زريقات

غيث ابراهيم امل�صلح

عالء عماد طليب

عمر مو�صى فار�ص

عزمي �صعيد ال�صو�ص

عمر حممد ال�صامي

عمر �صامي اجليطان

فرح �صاهر عا�صور

عالء عمر اجلعافره

عمران جعفر اجلواوده

عمر �صعيد البال�صمه

ق�صي اياد القوا�صمي

عالء نعيم ح�صني

عي�صى خريي ابوحميده
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كلية  االقتصاد والعلوم اإلدارية
ق�سم املحا�سبة

ماجد حممد ن�صار

حممد عبد الكرمي ابو زايد

ليث عي�صى احلوراين

حممد عايد عطيه

ق�صي مو�صى ابوالهيجاء

حممد جمال مفلح

ق�صي دخل اهلل الكراد�صه

حممد جالد اجلالد

مامون احمد ح�صونه

حممد فايز رمانه

كرم خالد ابوطعيمه

حممد خالد عالن

حممد بريام اليايف

حممد فوؤاد جنم

ليث عماد غنام

حممد �صاكب �صرهد
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كلية  االقتصاد والعلوم اإلدارية
ق�سم املحا�سبة

حممود حممد عابد

مي�صيل رمزي طويل

حممود عمر ن�صرتي

موؤمن حممد حجاز

حممد يا�صر ليف

معاذ عبدالفتاح حممد

حممد ها�صم الدراوي�ص

معاذ طالب الكعابنه

مروه امري الزلزله

ناهد ح�صن جرب

حممود احمد العرج

معت�صم حممد عليان

م�صطفي جمال عبداهلل

هديل طايل اجلماعني

حممود عادل العالوين

معزوزه كمال معدي
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ق�سم املحا�سبة

يزن حممدنادر احلرباوي

هديل حممود مرعي

يحيى م�صطفى عاي�ص

هيا برهام الرفاعي ه�صام احمد �صرحان

يو�شف عبداحلافظ �شالح

يزن نا�صر القي�صيه

وليد خالد ال�صقا

يو�صف عاي�ص مالوي

يا�صمني حممد فا�صل
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ق�سم املحا�سبة

اب��������راه��������ي��������م حم��������م��������د اب������و ال������ف������ح������م
اح�������������م�������������د خ�������������ال�������������د ال�������ق�������ي���������������ص�������ي
ادي�������������������ب حم�������������������م�������������������د ع���������������م���������������اوي
ا�����������ص����������ام����������ه حم����������م����������د ال����������رف����������اع����������ي
ان�������������������������������ص ع���������������ب���������������د ب�������������������رق�������������������اوي
اي��������������ه ���������������ص��������������ري��������������ف ال������������دي������������ري������������ه
ب��������������در ع�����������������������������ص��������������اف ال��������ع��������ت��������ي��������ب��������ي
ب���������������������ص����������ري حم����������م����������د اجل�������������ع�������������ربي
ح�������ذي�������ف�������ة ��������ص�������ال�������ح ع�������ب�������دال�������واح�������د
��������������ص�������������امل ن�������������وا��������������ص ال�������ق�������ط�������ي���������������ص
����������ص���������ام���������ي ع���������ب���������دال���������رزاق ق�����ن�����دي�����ل
����������ص���������ل���������ط���������ان جم���������ح���������م اخل�����������دي�����������ر
�����������ص����������ذى ع����������ل����������ي ع����������ب����������دال����������واح����������د
ع�����������������ام�����������������ر ع�����������������م�����������������ر ������������ص�����������ب�����������اح
ع���������ب���������دال���������ع���������زي���������ز ي���������و����������ص���������ف ن�����ق�����ى
ع�������������������������م�������������������������ار ع�������������������������ارف زاي�������������������������د

ع���������������م���������������ر زري���������������ف ال��������ب��������ل��������ت��������اج��������ي
ع���������م���������ر ����������ص���������ع���������دي ال������������ه������������ن������������داوي
حم�����������م�����������د اب�����������راه�����������ي�����������م ع����������ب����������داهلل
حم���������م���������د اح���������م���������د ال���������ق�������������������ص���������راوي
حم������������م������������د راف������������ت ال������ع������ب������دح�������������ص������ن
حم������������������م������������������ود ط������������������الل خ�������ل�������ي�������ف�������ة
حم������م������ود ع������ب������دال������ف������ت������اح ن�����������ص�����راهلل
حم���������م���������ود ع���������ط���������ااهلل ال�������ع�������و��������ص�������ات
حم������������م������������ود حم������������م������������د اب����������وع����������م����������ر
م���������������ص�������ع�������ب ع�������ب�������دال�������ه�������ادي ع�����ل�����ي�����ان
م�������������������ص���������ع���������ب ن���������ا����������ص���������ر حم��������ف��������وظ
م�����������ع�����������اوي�����������ه اح�����������م�����������د ال������ط������ي������ط������ي
ه������ا�������ص������م ع������ب������دامل������ن������ع������م ال������ف������الح������ات
وائ��������������ل خ��������������ال��������������د اب���������و ����������ص���������رح���������ان
و������������������ص�����������������ام ������������������ص�����������������م�����������������ري ع���������ل���������ي

اب�������������راه�������������ي�������������م ف�������������وؤاد  ال������ب������ال�������ص������ي
اح������������م������������د �������������ص������������ام������������ي  احل������������������������اوي
ج��������ع��������ف��������ر ث��������ل��������ج��������ي  امل��������ن��������ا���������ص��������ري
������������ص�����������ادي�����������ه خ�����������ال�����������د  امل�������ن�������ا��������ص�������ري
��������ص�������ف�������اء ي�������ح�������ي�������ى  ال�����ك�����������ص�����ا������ص�����ب�����ه
���������������������ص��������������������رار ط��������������������ه  �������������ص������������ح������������اده
ف����������������������������ادي ع����������������������������ب����������������������������داهلل  من���������ر
ف�������را��������ص حم�������م�������د ذي�������ب  امل����ب����ي���������ص����ني

م���������ال���������ك ج���������م���������ال  اب�������وال�������ه�������ي�������ج�������اء
حم����������م����������د خ����������ال����������د  اب�������و��������ص�������ب�������ح�������ة
حم�������م�������د ع�������ب�������داحل�������ل�������ي�������م  ال���������ق���������داح
حم���������م���������ود ت���������وف���������ي���������ق  ال���������ربدي���������ن���������ي
م����������وؤم����������ن اب����������راه����������ي����������م  اخل���������������ص�������ور
ن��������������ه��������������ا ���������������ص��������������م��������������ري  ع�����������ل�����������ي�����������ان
و���������ص��������ي��������م ق��������ب��������الن  ال�����ك�����������ص�����ا������ص�����ب�����ه

املاج�ستري/املحا�سبة

خريجو 
 الفصل
 االول 

للعام 2016/2015
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عبد اهلل �صالح  عوده

ا�صعد معاوية  غنيمه

حممود عي�صى  غامن

ايا�ص احمد  ال�صعري

ان�ص حممدكمال  عمو�ص

خالد مازن  عليان

ام��������ي��������م��������ه حم��������م��������ود  اب�������وخ���������������ص�������ره
ل���������ي���������ن���������ا ع���������ب���������د اهلل  ال�����������������������ص�����������واوره
م��������������اه��������������ر ع��������������ازر  ال��������ب��������وال�����������������ص��������ه

حم�����������م�����������ود اب�����������راه�����������ي�����������م  �������ص������الم������ه
ه����������������������اين امي����������������������ن  ال�������������ع�������������ط�������������اري
خ����������������ال����������������د ري����������������ا�����������������ص  ق�������������������ص���������وع

خريجو 
 الفصل
 االول 

للعام 2016/2015

خريجو 
الفصل 

الصيفي 
للعام 2015/2014

عمر عرفات  الزعاتره حممود يو�صف  ابوخ�صرهحممد جمال  رم�صانعمر جا�صر  الن�صور
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املهند عدنان  ابوعوده مراد حممود  ع�صا

نزال حامت  نزال

مهند حممد  اجليارمهند ماجد  البزمليط

اح�����������م�����������د ب�����������ن اي�����������ه�����������اب  ح���������ج���������ازي
ان�����������������������ص حم�����������م�����������د  اب����������و�����������ص����������ال����������ح
��������ص�������اب�������ري�������ن ج�������م�������ي�������ل  اب�����������������������وورده

ع����ب����د اهلل ع����ب����د ال����ف����ت����اح  اب���و ج���ام���و����ص
ق�������������������������ص������������ي ن������������زي������������ه  ا����������ص���������ل���������ي���������م
ي���������������������ارا ط���������������������الل  ال�����������������ص��������ب��������اع��������ني
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رنيم حممد �صالح

فوؤاد حممد ابو احميد

رامي خالد حماد

عمر حممدوائل ابوجباره

احمد يو�صف القوا�صمي

طارق جماهد الديري �صامر حممد ذيب املبي�صني

زكريا خالد القد�صه

ماجد �صمري يعقوب

ا�صراء حممد الق�صراوي

علي جمال حرب

زيد اديب �صلطان

حممد طالل ح�صمه

دعاء هاين م�صلم

عمر �صليمان زايد

المتوقع 
تخرجهم 

الفصل الثاني
للعام 2016/2015
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معت�صم فتحي املهريات معاذ �صيد ح�صن

حممد عدنان العقيلي

هدى حممد التميمي

حممد عبد البا�صط ابو حليمه

هاله وائل �صالح

مهند اجمد ملحم

حممد عماد غنيم

هديل حممد هيكل

نزار يو�صف القدميات

حممد حممود خالوي

همام م�صطفى ال�صاعر

ان���������������������������ص م�������������اج�������������د اب������������و رق������������ي������������ه
ح����������������م����������������زه ط����������������ه ������������ص�����������ن�����������دوق�����������ه
راك���������������������ان حم���������������������م���������������������د امل��������������زي��������������د
رداد ���������������ص��������������ه��������������ي��������������ل��������������ه وائ��������������ل 
�����������ص����������ه����������ي����������ب اح����������م����������د ال��������������ب��������������زور
ع�����ب�����د ال�����رح�����م�����ن ������ص�����ع�����دي ال�����رم�����ل�����ي
ع������������ب������������د اهلل ع������������ل������������ي اب����������������و ق����������������دوم
ع�����������ب�����������داهلل حم�����������م�����������د احل��������م��������ام��������ي

ل�������������������ب�������������������ن�������������������ى م�������������������روان ع�����������������������واد
جم����������دي �����������ص����������ي����������د ال�������������������ص���������واحل���������ي
حم���������م���������د ع���������ا����������ص���������م ع���������ب���������د احل���������ق
حم�������������������م�������������������ود زه�������������������ري ��������ص�������ن�������ج�������ق
حم�������������م�������������ود ع�������������ل�������������ي ال�����������ع�����������ي�����������اط
حم�������������م�������������ود ي�������������ون���������������������������ص ح���������������ص�������ني
ن���������ا����������ص���������ر حم���������م���������د اب�����������واجل�����������ل�����������ود
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د. نو�ف �حمد �لغ�سني
ق.اأ. رئي�ص الق�صم

ق�سم العلوم املالية وامل�رصفية

 )OUR VISION(ر�ؤيتنــــــــا
اأن يكون منوذجاً لربنامج تعليمي وبحثي عايل اجلودة يف جمايل التمويل وامل�صارف.

)OUR MISSION( ر�ســـالتنـــا
اللتزام بتقدمي برنامج تعليمي عايل اجلودة يرفد متطلبات ال�صوق املحلي و الإقليمي .

)OUR GOALS( أهد�فنـــــــــــا�
اللتزام بتقدمي تعليم وتعّلم عايل اجلودة وفق مقاي�ص برامج عاملية وحملية . 1
اإعداد كوادر متميزة مبعارف ومهارات الإداريني واملهنيني تلبيًة لإحتياجات ال�صوق.. 2
حت�صني وترقية املهارات املهنية لالأعمال لتوظيفها بعمليات �صنع القرارات .. 3
 اإك�صاب الطالب قيم الأخالق والعمل احلميدة مبا يح�صن اأداء ممار�صة الأعمال .. 4

تعــــريـــف
اأُن�ِصئ هذا الق�صم مع تاأ�صي�ص الكلية يف بداية العام اجلامعي 1994/1993 ، ومينح درجة البكالوريو�ص يف العلوم املالية وامل�صرفية، 

ولإعداد كوادر مالية وم�صرفية لقطاع لقطاع الأ�صواق املالية وامل�صارف والتاأمني.
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�ع�ساء جمل�س �لق�سم 
ب�����دوي ال��ق��ا���ص��ي / د. ن�����واف اح���م���د ال��غ�����ص��ني /  د. ����ص���ذى ي��و���ص��ف ع��ب��د اخل���ال���ق / د. حم��م��د 
 د. عبد الرحمن كرمي العزاوي /د. حممد خالد جميل العطار/ د. امين عبد املجيد ال�صمادي /
/ علو�ص  ن��اج��ي  اب��راه��ي��م  د.   / ال�����ص��واورة  م���داهلل  اهلل  عبد  د.   / الك�صا�صبه  رزق  عفنان  ح��م��د    د. 
/ دي�����ه  اأب�������و  ج���م���ي���ل  ع����م����اد  م.   / اخل���ط���ي���ب  ���ص��ع��ي��د  اآلء  م.   / ج����دي����ت����اوي  حم���م���د  ق���ا����ص���م   د. 

م. عبد اهلل يو�صف �صعادة / م. اآلء فوؤاد الدويك

غدير �أجمد �ملجايل
�صكرترية الق�صم

ق�سم العلوم املالية وامل�رصفية
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ق�سم العلوم املالية وامل�رصفية

د. �سذى عبد �خلالق
اأ�صتاذ م�صارك

د. عبد �هلل �ل�سو��رة
اأ�صتاذ م�صاعد

�بر�هيم علو�س
اأ�صتاذ م�صاعد

د. عبد �لرحمن �لعز��ي
اأ�صتاذ م�صاعد 

م. عبد �هلل �سعادة
مدر�ص

 د. حممد �لقا�سي
اأ�صتاذ م�صارك

د. نو�ف �لغ�سني
اأ�صتاذ م�صاعد

د. حممد �لعطار
اأ�صتاذ م�صاعد

د. حمد  �لك�سا�سبه
اأ�صتاذ م�صاعد

د. قا�سم جديتا�ي
ا�صتاذ م�صاعد

م.�آلء �لد�يك
مدر�ص

م. عماد �أبو ديه
مدر�ص

د.�مين �ل�سمادي
اأ�صتاذ م�صاعد

م.�آلء �خلطيب
مدر�ص
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ق�سم العلوم املالية وامل�رصفية

خريجو 
الفصل 

الصيفي 
للعام 2015/2014

خريجو 
 الفصل
 االول 

للعام 2016/2015

حنني حممدخري  ابوحماد

هبه علي  طه

بدر جمال  تايه

ثائر حممد  عقل

احمد خالد  احلوراين

ديال جميل  الرحمي

جمانه علي  عدوان

ا�صراء ح�صني  ال�صوبكي

رنا نا�صر  العبادي

حممود عطيه  ابو الهوى

ا�صماء نا�صر  حممد

اي�����������ه ع�����������ب�����������دال�����������ع�����������زي�����������ز  ال����������������غ����������������زاوي
ب���������������������������������راء ف���������������������������������واز  ال�����������ع�����������ج�����������ي�����������الت
م������������������ال������������������ك حم������������������م������������������ود  احل�����������ل�����������ي�����������ق
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فاطمه عمر  عابد

ان�ص اديب عامودي

عي�صى حممد  ابراهيم

�صروق من�صور  الطويل �شاره ابراهيم  البطاط

مي�ص نا�صر  خلف

اينا�ص تي�صري خاروفه

عبداهلل فرج اهلل  فرجات

وجدان حامت  القوا�صمي

ايه معت�صم العزاوي 

عمادالدين �صليمان  املراهفه

ب�������ا��������ص�������ل ح���������������ص�������ني  اب����������واجل����������م����������ال
ح������������م������������زه ج������������م������������ال  ال�����������زب�����������ي�����������دي
روان رم�������������������������������������������ص���������������������ان  ���������ص��������م��������ور

روان حم��������������������������م��������������������������د  امل��������ل��������ي��������ط��������ي
زي��������داخل��������ري ���������ص��������ع��������ي��������د  ال����������ل����������وزي

المتوقع 
تخرجهم 

الفصل الثاني
للعام 2016/2015
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كلية  االقتصاد والعلوم اإلدارية
ق�سم العلوم املالية وامل�رصفية

�صايل ب�صام حممد زيد فار�ص ا�صعيد

تال �صامي �صالمه بهاء الدين نبيل �صالح

ن�صال جميل علي معت�صم عمر �صمعون

عدي غالب الفريجات

دانا ح�صام حداد

نور حممد تايه

غدير عبداهلل القوا�صمي

روند عمر مرعي

ا���������������������ص��������������������راء ه��������������������اين ال�����������ف�����������ري�����������ح�����������ات
������������ص�����������ج�����������ى ت�����������ي�����������������������ص�����������ري ال�������������ق�������������م�������������از
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كلية  االقتصاد والعلوم اإلدارية

د. �سائب  فرحان �جلنايدة
رئي�ص الق�صم

 ق�سم الت�سويق

 )OUR VISION(ر�ؤيتنــــــــا
تبوء مرتبة علمية مرموقة بني اأق�صام الت�صويق يف اجلامعات على امل�صتويني املحلي والإقليمي.

)OUR MISSION( ر�ســـالتنـــا
رفد املجتمع بكوادر متخ�ش�شة قادرة على التطوير واالإبداع يف خمتلف جماالت الن�شاط الت�شويقي خلدمة �شوق العمل.

)OUR GOALS( أهد�فنـــــــــــا�
اإعداد م�شوقني اأكفاء قادرين على امل�شاهمة يف تطوير الن�شاط الت�شويقي يف االأردن.. 1
امل�صاهمة يف ن�صر بحوث ت�صويقية ذات م�صتوى علمي راق يف جمالت علمية على امل�صتوى العاملي .. 2
تقدمي امل�صورة والن�صح للم�صوقني يف ال�صوق الأردين.. 3

تعــــريـــف
اأن�ِصئ هذا الق�صم مع تاأ�صي�ص الكلية يف بداية العام اجلامعي 1994/1993 ، ومينح درجة البكالوريو�ص يف الت�صويق ، ويعزز �صوق 

العمل بالكوادر املتخ�ص�صة يف الأن�صطة الت�صويقية.
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كلية  االقتصاد والعلوم اإلدارية

�ع�ساء جمل�س �لق�سم 

 اأ.د. حممود جا�صم ال�صميدعي / اأ.د. حميد عبد النبي الطائي / د. �صائب فرحان اجلنايدة
ن���اف���ز من���ر ح�����ص��ن علي د.  ال��ك�����ص��ا���ص��ب��ه /  ����ص���امل  ال����دج����اين / د. ح�����ص��ن   د. دمي����ة م��و���ص��ى 
ال����ن����ع����ي����م����ي م���������ص����ط����ف����ى  د.ح�����������������ص��������ام   / ع�������الن�������د  حم������م������د  �������ص������ال������ح  حم�������م�������ود   د. 
اأب�����و ح��م��ي��ده  ال����دج����اين / م. ع��م��ر ���ص��ال��ح  د. حم��م��د ل��ط��ف��ي ع���ا����ص���ور / د. دمي����ا م��و���ص��ى 

�سيف �لدهام�سة
�صكرتري الق�صم
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كلية  االقتصاد والعلوم اإلدارية

 ق�سم الت�سويق

د.ح�سن  �لك�سا�سبه
اأ�صتاذ م�صاعد

د.حممود عالن
اأ�صتاذ م�صاعد

�أ.د.حميد �لطائي
اأ�صتاذ

د.نافز علي
اأ�صتاذ م�صاعد

د. حممد  عا�سور
اأ�صتاذ م�صاعد

م.عمر �أبو حميده
مدر�ص

د. �سائب  �جلنايدة
اأ�صتاذ م�صارك

د. دمية �لدجاين
اأ�صتاذ م�صاعد

د.ح�سام  �لنعيمي
ا�صتاذ م�صاعد

�أ.د. حممود  �ل�سميدعي
اأ�صتاذ
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كلية  االقتصاد والعلوم اإلدارية
 ق�سم الت�سويق

حمزه غالب  م�صطفى

قي�ص امني  ابورومي

جهاد فايز  الفتياين

احمد �صليمان  ال�صالمه

�صامي انطون  طويل �صامر �صمري  اقنيبي

حمود ماجد  العدوان

ندى عمر كو�صباي

احمد عامر  من�صور

عبد الرحمن طارق  العلواين

دانا غ�صان  عبا�ص

اياد رائد  خت

عدي حموده  الباي�ص

خريجو 
الفصل 

الصيفي 
للعام 2015/2014
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كلية  االقتصاد والعلوم اإلدارية

احمد �صديق  احلجازي

�صربي حممد  احلاج ح�صن �صاره �صاهر  ابو عبود

حمزه فار�ص  ا�صعيد ح�صن وليد  غامن

احمد عبدالهادي  العلي

عدي يحيى  العطيوي

رغد فايز  ابو العز

ايه حممود  العجارمه

عفاف مو�صى  الع�صع�ص

رمي عاطف  �صايف

 ق�سم الت�سويق

خريجو 
 الفصل
 االول 

للعام 2016/2015

اي�������ن�������ا��������ص ��������ص�������ل�������ي�������م�������ان  ع�������ب�������ي�������دات
ب�����������������در خ�����������������ال�����������������د  ال�������������رف�������������اع�������������ي
غ������������ال������������ب �������������ص������������وي������������ل������������م  ح�������������������داد

حم��������������م��������������د دروي�����������������������������ص  ال��������ع��������ج��������و
حم�������م�������د ع�������ب�������د ال�������ع�������زي�������ز  اجل������م������ل



جامعة الزيتونة االردنية234

كلية  االقتصاد والعلوم اإلدارية
 ق�سم الت�سويق

نعيم اجمد  معايعه معت�صم خريالدين  ال�صطه

حممد زياد  حجازي عالء عمر  بدويه

يزن انور  معال

وليد جهاد  عبا�ص

حممد كمال  املغثه

يامن زكريا  ن�صار

حممد نظمي  �صالح

اب�������������راه�������������ي�������������م اح�������������م�������������د  م��������رع��������ي
�����������ص����������ح����������ر ف����������خ����������ري  امل����������������زاه����������������ره
ع����������ب����������د اهلل ب���������������������ص����������ار  ال���������ن���������اط���������ور
ع���������������ب���������������د اهلل ن���������������اج���������������ي  ���������ص��������ال��������ح

ل�������ي�������ل�������ى حم�������م�������د اح�������م�������د  احل�����������ص�����ن
حم�����������م�����������د ������������ص�����������ال�����������ح  احل���������ل���������ي���������ق
ي���������������زن دروي�������������������������������ص  اب����������������و رداح����������������ه
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كلية  االقتصاد والعلوم اإلدارية

المتوقع 
تخرجهم 

الفصل الثاني
للعام 2016/2015

 ق�سم الت�سويق

خليل عي�صي الهواوره

عبداهلل جنيب ابونا�صريه

خالد احمد ال�صعيبات

عبداهلل احمد �صلعو�ص

احمد حممد الكردي

زياد �صبحي العبدعلي رمي خالد احلديد

ر�صا فوؤاد ق�صحه

عدوان ح�صني العدوان

احمد مو�صى مو�صى

زين ناور�ص الب�صات�صه

رول خ�صر حداد

علي �صالح �صلطان

ا�صرف �صالح احلوامته

طارق داود عمرو
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كلية  االقتصاد والعلوم اإلدارية

حممد عي�صى املقو�صي

نعمه مروان ابوهالل

حممد �صالح ابوعوده

مي�س علي الهروط

ما�صي حممد احمد عمار احمد الطويل

منت�صر نبيل الفاعوري معتز نوفان ابودعاب�ص

حممد وليد ال�صكر

نور عدنان عنرب

مالك وليد العب�صي

املوؤمن باهلل راجح البهبهاين

معتز امني النوباين

نورالدين يو�صف خليل

جمدي هاين اجلربين

مريفت حممد املناع�صه

 ق�سم الت�سويق



237 جامعة الزيتونة االردنية

كلية  االقتصاد والعلوم اإلدارية

وليد وجدي �صقوهاين جمال ر�صيد

 ق�سم الت�سويق

ب�����������ص�����رى م�����������ص�����ط�����ف�����ى ال�����������ص�����ع�����ي�����دي
ت����������������ام����������������ر ح���������������������������������ص����������������ني غ���������ب���������ج
ث�������������ن�������������اء ع�������������م�������������ر ال�������������������ص���������وب���������ك���������ي
�������������ص������������اه������������ر ت������������وف������������ي������������ق ح���������������ص�������ني
���������������ص��������������روق حم��������������م��������������د ال���������������رق���������������اد
��������������ص�������������ف�������������ا ع�������������ب�������������د ال��������������ف��������������ال��������������ح
����������ص���������اي���������ل ����������ص���������امل ال�����������������ص��������واع��������ري
�������ص������ه������ي������ب حم������م������د ال�����������ص�����ي�����خ ع�����ل�����ي

ع�����ب�����د ال�����رح�����م�����ن م�����و������ص�����ى ال�����وح�����������ص
ع�������������������ب�������������������داهلل ط�������������������الل حم����������م����������ود
غ�������������ي�������������ث حم�������������م�������������د ادري���������������������������������������ص
م�������������ال�������������ك ع�������������ل�������������ي ال����������ق����������ن����������ا�����������ص
م�������ام�������ون م�������ي���������������ص�������ره اب������وح������م������دي������ه
حم��������م��������د اب��������راه��������ي��������م ال��������ط��������ه��������راوي
حم����������م����������د ج����������م����������ال ال�����������������ص��������واب��������ك��������ه
م�����������ع�����������ت�����������ز ع�����������ب�����������د امل����������ن����������ا�����������ص����������ري
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كلية  االقتصاد والعلوم اإلدارية

ق�سم الدارة ال�سياحية

 )OUR VISION(ر�ؤيتنــــــــا
ان يكون الق�صم منوذجاً لربنامج تعليمي عايل اجلودة يف جمال الإدارة ال�صياحية.

)OUR MISSION( ر�ســـالتنـــا
الرتقاء والتميز يف الداء من خالل تعليم عايل اجلودة يعززه التدريب ال�صياحي العملي لإعداد مدراء مهنيني وقادة 

حتتاجهم بيئة العمال يف �صناعة ال�صيافة وال�صياحة الأكرث والأ�صرع منواً يف العامل.

)OUR GOALS( أهد�فنـــــــــــا�
اإك�صاب الطالب املعارف واملهارات الالزمة يف حقول �صناعة ال�صياحة.. 1
دعم خطة التنمية القت�صادية الجتماعية ال�صاملة و امل�صتدامة يف �صناعة ال�صياحة.. 2
املحلي . 3 ال�صتثمار  ب�صبب تعاظم  العمل  �صوق  املتزايدة يف  تلبي الحتياجات  ك��وادر علمية ومهنية  اع��داد  امل�صاهمة يف 

والجنبي يف قطاع ال�صياحة يف جميع جمالتها ومبا يتنا�صب مع اخلطة ال�صرتاتيجية لوزارة ال�صياحة 2015-2011.
العمل على تطوير جمالت جديدة يف �صناعة ال�صياحة.. 4

تعــــريـــف
اأُن�ِصئ هذا الق�صم يف بداية العام اجلامعي 2014/2013 ، ملواكبة النه�صة ال�صياحية التي ي�صهدها الأردن، ولإعداد الكوادر املوؤهلة 

يف حقل الإدارة ال�صياحية. ومينح الق�صم درجة البكالوريو�ص يف الإدارة ال�صياحية.

 د. �سائب �جلنايدة
ق.اأ. رئي�ص الق�صم
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كلية  االقتصاد والعلوم اإلدارية

�ع�ساء جمل�س �لق�سم 
ال�������������ه�������������روط احل�����������ف�����������ي�����������ظ  د.ع����������������ب����������������د   / احل�������������������������������وري  ط����������������ه  م���������ث���������ن���������ى   اأ.د.  
ال����������ف����������واع����������ري ��������ص�������ب�������ح�������ي  ا������������ص�����������ام�����������ة  د.   / م����������زي����������ع����������ل  ف��������ل��������ي��������ح  ن��������������وري��������������ة  د. 

�سيف �لدهام�سة
�صكرتري الق�صم

ق�سم الدارة ال�سياحية

د. �أ�سامة �سبحي �لفو�عري
اأ�صتاذ م�صاعد

د. نورية فليح مزيعل
اأ�صتاذ م�صاعد

�أ. د. مثنى طه �حلوري
اأ�صتاذ

د.عبد احلفيظ الهروط
اأ�صتاذ م�صارك
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كلية  االقتصاد والعلوم اإلدارية
ق�سم الدارة ال�سياحية

خريجو 
الفصل 

الصيفي 
للعام 2015/2014

خريجو 
 الفصل
 االول 

للعام 2016/2015

المتوقع 
تخرجهم 

الفصل الثاني
للعام 2016/2015

عبد اهلل مازن  املدادحه

ان�ص عماد  املراعبه

وائل اكرم  غبج

حممد نزار  حممدقي�ص نورالدين  احلاج حممد

اب��������راه��������ي��������م ع��������ب��������دال��������ل��������ط��������ي��������ف �������ص������ب������اح

ب������������ه������������اء ت������������ي�������������������������ص������������ري اب������������وح������������ط������������ب

م������������ع������������ت������������ز خ������������ل������������ف  اب�����������������و ق�����������������اع�����������������ود
ي�������������و��������������ص�������������ف م�������������ن�������������ري  ������������ص�����������ه�����������اون�����������ه
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كلية  االقتصاد والعلوم اإلدارية

 د. �ينا�س �للوزي
ق.اأ. رئي�ص الق�صم

ق�سم نظم املعلومات الإدارية

 )OUR VISION(ر�ؤيتنــــــــا
اأن يكون الق�صم منوذجاً لربنامج تعليمي وبحثي عايل اجلودة يف حقول ادارة وتطوير وتطبيق تكنولوجيا املعلومات.

)OUR MISSION( ر�ســـالتنـــا
ادارة  من  الطلبة  ومتكني  العمل  �صوق  احتياجات  لتلبية  العاملية  املعايري  وف��ق  اجل��ودة  ع��ايل  تعليمي  برنامج  بتقدمي  نلتزم 

تكنولوجيا املعلومات وتطوير تطبيقات نظم املعلومات وتقنيات ذكاء العمال.

)OUR GOALS( أهد�فنـــــــــــا�
اإك�صاب الطلبة معارف ومهارات متقدمة يف حقول نظم املعلومات الدارية وتطبيقاتها.. 1
اإك�صاب الطلبة معارف علمية وتقنية يف اإدارة اأق�صام وم�صروعات تكنلوجيا املعلومات.. 2
اإعداد حمللني وم�صممني للنظم وحمللني لبيانات الأعمال.. 3
متكني الطلبة من العمل كاإداريني لقواعد البيانات يف منظمات الأعمال.. 4
متكني الطلبة من العمل كمطورين لتطبيقات الأعمال يف النرتنت.  . 5

تعــــريـــف
 اأُن�ِصئ هذا الق�صم يف بداية العام اجلامعي 2001/2000، ا�صتجابة للتطور العلمي والتكنولوجي الذي ي�صهده الع�صر، اإذ اأ�صبح 
قطاع الأعمال يرتكز يف معظم ن�صاطاته على تكنولوجيا املعلومات وتطبيقاتها يف جمالت الأعمال املختلفة. ومينح هذا الق�صم 

درجة البكالوريو�ص يف نظم املعلومات الإدارية .
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�ع�ساء جمل�س �لق�سم 

 د. رائ����د م�����ص��ب��اح ال���ق���رم / د. ق��ي��ث��ارة ك��اظ��م ع��ب��د ال��رح��م��ن / د. م��ن��ى ف��ائ��ق ال�����ص��ام��رائ��ي 
���ص��ح��ي��رب ه��ي��ث��م  اأح����م����د  م.   / دي�����ه  اأب������و  ج��م��ي��ل  ع���م���اد  م.   / ال�����ل�����وزي  م���و����ص���ى  اي���ن���ا����ص  د. 

�سمر ن�سيم �لقرم
�صكرترية الق�صم
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ق�سم نظم املعلومات الإدارية

د. منى  �ل�سامر�ئي
اأ�صتاذ م�صارك

م. عماد  �أبو ديه
مدر�ص

د. ر�ئد  �لقرم 
اأ�صتاذ م�صارك

د. �ينا�س  �للوزي
اأ�صتاذ م�صاعد

د. قيثارة  عبد �لرحمن
اأ�صتاذ م�صارك

م. �حمد  �سحيرب
مدر�ص



جامعة الزيتونة االردنية244

كلية  االقتصاد والعلوم اإلدارية
ق�سم نظم املعلومات الإدارية

خريجو 
الفصل 

الصيفي 
للعام 2015/2014

عبد اهلل عادل  برهم عا�صم من�صور  الزن

ب�شار عبداحلافظ البكار

احمد عبد الرحمن  حليحل

ولء جديع  الفاعوري ن�صال ح�صن  الفيومي

حممد �صمري  القوا�صمي

روان يو�صف  ال�صواعري

احمد ها�صم  ابورزق

م�صطفى احمد  �صبح

زيد حممد  املكاحله

ا�صالم خالد  الحمد

خريجو 
 الفصل
 االول 

للعام 2016/2015

اي������������������ه ه�������������������������������������ص������������������ام  �������������ص������������ن������������دوق������������ه
زي������������������د اب������������������راه������������������ي������������������م  امل�����������������ه�����������������ريات
ط�����������������راد ������������������ص�����������������اه�����������������ر  ال���������������������ع���������������������دوان
ع����������������������������ل����������������������������ي ع����������������������������زت  حم������������������م������������������ود
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حمزه علي  ال�صليحات ح�صني وليد  رم�صان

حممد نبيل  النت�صه عبداهلل عثمان  ح�صني

عبدالرحمن حممود  بكرحمزه فالح  ابو زغله

ق�سم نظم املعلومات الإدارية

اح�����م�����د ع�����ب�����د ال�����ب�����ا������ص�����ط  اب�����راه�����ي�����م
ا�����������������ص����������������راء اح����������������م����������������د  ن�����������������ص��������ار
زي��������������������������������د م��������������������������������روان  م���������������ص�������ل�������م
م�������������ال�������������ك ع���������������������������ص�������������ام  ����������ص���������م���������ور

م�������������������ص���������ط���������ف���������ى ع���������دي  ي�������و��������ص�������ف
م�����������ع�����������ت�����������ز ع�����������م�����������ر  احل����������������ي����������������اري
م�������������ع�������������ت�������������ز م�������������اج�������������د  ن����������������������ريوخ
و������������ص�����������ام اح�����������م�����������د  اب�����������و ري�����������ا������������ص

ا�صيد حممد الرقباريج حممد ابو كفاحمد ا�صماعيل عليان

المتوقع 
تخرجهم 

الفصل الثاني
للعام 2016/2015
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ق�سم نظم املعلومات الإدارية

بكر عبدربه بركه اميان احمد علي احلاج

عبد اهلل عاطف ميز�ص

هيا كمال ابو الري�ص

�صابرين م�صلح العزه

ندمي امين عوده

دلل ابراهيم ابوبكر

حممد ابراهيم البدارين

يو�صف احمي�صن الزعبي

�صاره خالد احل�صان

مروان عبداجلابر النوباين

يو�صف خالد البعجاوي

اك������������������رم ح�������������������������������������ص������������������ان ������������ص�����������رمي
اي�����������ا������������ص اب�����������راه�����������ي�����������م ع�������رم�������و��������ص
ب����������ه����������اء ال����������دي����������ن ع����������واد ال�����ب�����خ�����ي�����ت
ت���������������ام���������������ر م���������������ازن ال������������ف������������اخ������������وري
رج���������������اء حم���������������م���������������د ال�������������������������ص������������ردي
ره����������������������ام خ����������������������ال����������������������د �����������ص����������ال����������ح
�����������ص����������م����������ي����������ه ع����������دن����������ان ال�������������دق�������������ور
����������ص���������ه���������ي���������ب ق�������������������ص���������ي ي��������و���������ص��������ف

ع������������������ب������������������ري زي������������������اد ال����������ن���������������������ص����������ور
ك��������ا���������ص��������ب م��������اج��������د ال�������������ص������خ������ان������ب������ة
حم������������م������������د خ������������ال������������د اب�����������������وع�����������������زام
حم����������م����������د �����������ص����������اك����������ر اب�����������راه�����������ي�����������م
حم��������م��������د ي��������و���������ص��������ف امل���������������ص�������اع�������ي�������د
م����������ع����������ت���������������������ص����������م ط����������راد ال���������ب���������ك���������ار
ن���������������ص�������ري�������ن ن�������ه�������ار ال�������������ص������ع������ي������دات
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برنامج املاج�ستري يف ادارة العمال
Master of Business Administration (MBA(

نبذة عن �لربنامج :
ح�صل برنامج ماج�صتري اإدارة الأعمال على قرار الرتخي�ص من جمل�ص التعليم العايل والبحث العلمي بتاريخ 5002/3/01 

وقرار العتماد اخلا�ص بتاريخ 7002/5/7 ، وقد تخرج من الربنامج )45( طالباً .

اأهداف الربنامج، واجلهات امل�ستفيدة منه .

�أ- �أهد�ف �لربنامج :
• بحوث 	 تقدمي  بهدف  والتطوير  والتحديث  البتكار  وامل�صاهمة يف عمليات  الأعمال  اإدارة  يف  العلمي  البحث  ت�صجيع 

علمية تعتمد على حل امل�صاكل التي تخدم اأغرا�ص التنمية ال�صاملة وامل�صتدامة.
• تعزيز التفاعل مع املجتمع الأردين بهدف خدمته والعمل على النهو�ص به وتطوير مفهوم ال�صراكة احلقيقية معه.	
• تقدمي تعليم مميز يف حقول ادارة العمال وفق معايري �صمان اجلودة.	
• اإك�صاب الطالب املعارف واملهارات والقدرات ال�صرورية للريادة والبتكار والبداع يف الأعمال.	

ب- اجلهات امل�ستفيدة :
• طلبة اجلامعات الردنية .	
• طلبة اجلامعات العربية .	
• العاملون يف  القطاع العام )الوزارات والدوائر احلكومية(.	
• العاملون يف القطاع اخلا�ص)منظمات الأعمال، ال�صركات، املوؤ�ص�صات، امل�صارف(.	
• املدر�صون .	
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برنامج املاج�ستري يف املحا�سبة
 Master of Accounting

نبذة عن �لربنامج :
بتاريخ 2102/5/5  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  املحا�صبة على قرار الرتخي�ص من جمل�ص  برنامج ماج�صتري  ح�صل 

وقرار العتماد اخلا�ص بتاريخ 2102/21/32 .

اأهداف الربنامج، واجلهات امل�ستفيدة منه .

�أ- �أهد�ف �لربنامج :
• تعزيز البحث العلمي يف علم املحا�صبة وتطبيقاته يف منظمات الأعمال	
• واملوؤ�ص�صات 	 املنظمات  ال�صراكة مع  وتطوير  بهدف خدمته حما�صبياً  الأردين  املجتمع  الإيجابي مع  التفاعل  تطوير 

اخلا�صة والعامة.
• اإعداد كوادر حما�صبية ومهنية كفوؤة لتلبية احتياجات التنمية القت�صادية امل�صتدامة..	
• تقدمي تعليم حما�صبي مميز يقوم على البتكار والإبداع .	
• تكوين الإن�صان القادر على امل�صاهمة يف تنمية املجتمع املحلي والعربي .	
• رفع امل�صتوى العلمي والتقني لالأجيال القادمة من خالل اإك�صابهم املعارف واملهارات املحا�صبية املتقدمة التي متكنهم 	

من القيام بدورهم يف التنمية ال�صاملة وامل�صتدامة .

ب- اجلهات امل�ستفيدة :
• طلبة اجلامعات الأردنية .	
• طلبة اجلامعات العربية .	
• العاملون يف القطاع العام )الوزارات والدوائر احلكومية(.	
• العاملون يف القطاع اخلا�ص )البنوك، وال�صركات امل�صاهمة، و�صركات التاأمني، والفنادق ، وامل�صت�صفيات، و�صوق الأوراق املالية(.	
• املدر�صون .	
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برنامج املاج�ستري يف الت�سويق
 Master of Marketing

نبذة عن �لربنامج :
ح�صل برنامج ماج�صتري الت�صويق على قرار الرتخي�ص من جمل�ص التعليم العايل والبحث العلمي بتاريخ 3102/6/62 

وقرار العتماد اخلا�ص بتاريخ 3102/01/9 .

اأهداف الربنامج، واجلهات امل�ستفيدة منه .

�أ- �أهد�ف �لربنامج :
• اإك�صاب الطلبة املعارف واملهارات الت�صويقية املتقدمة وتعلم تطورها وتطبيقها وتبيئتها يف منظمات الأعمال العربية .	
• ت�صجيع البحث العلمي يف الت�صويق وامل�صاهمة يف عمليات البتكار والإبداع واإنتاج معرفة علمية تقوم على حل امل�صاكل 	

ومبا يخدم اأهداف التنمية ال�صاملة وامل�صتدامة.
• تعزيز قنوات التفاعل مع املجتمع الأردين بهدف خدمته  والعمل على النهو�ص به وتطوير مفهوم ال�صراكة احلقيقية 	

معه.
• تقدمي التعليم اجلامعي املميز الى طالب املاج�صتري من خالل التدري�ص والبحث العلمي بو�صائله وتقنياته احلديثة.	
• تنمية وتطوير راأ�ص املال الب�صري الوطني وتلبية احتياجات التنمية يف الدول العربية.	

ب- اجلهات امل�ستفيدة :
• طلبة اجلامعات الأردنية .	
• طلبة اجلامعات العربية .	
• العاملون يف القطاع العام )الوزارات والدوائر احلكومية(.	
•  العاملون يف القطاع اخلا�ص 	
• املبادرون يف جمال العمال .	
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املوؤمترات العلمية الدولية ال�سنوية

ث اأع�صاء  تويل عمادة كلية القت�صاد والعلوم الإدارية يف جامعة الزيتونة الأردنية عناية خا�صة  بالبحث العلمي ، وحتِّ
الهيئة التدري�صية فيها على امل�صاركة يف املوؤمترات العلمية املحلية والإقليمية والدولية.  

وتعقد الكلية  موؤمترا علمياً دولياً �صنوياً، يتم اختيار مو�صوعه الرئي�صي من بني الق�صايا القت�صادية واملالية والإدارية 
دعوة  على  الكلية  عمادة  وحتر�ص  ع��ام.  ب�صكل  العربي  والقت�صاد  خا�ص  ب�صكل  الأردين  القت�صاد  تهم  التي  واملحا�صبية 
املهتمني من اأع�صاء هيئة التدري�ص والباحثني يف اجلامعات العربية والأجنبية وموؤ�ص�صات القطاع العام واخلا�ص واملراكز 

البحثية والتدريبية للم�صاركة يف هذه املوؤمترات العلمية.

وقد عقدت املوؤمترات العلمية الدولية التالية:

عنو�ن �ملوؤمتر�لعام �جلامعيرقم �ملوؤمتر

املعلوماتية ودورها يف دعم القدرات القت�صادية العربية2001/2000الأول

تكنولوجيا املعلومات ودورها يف التنمية القت�صادية2002/2001الثاين

الأعمال الإلكرتونية يف العامل العربي2003/2002الثالث

اإدارة املعرفة يف العامل العربي2004/2003الرابع

اقت�صاد املعرفة والتنمية القت�صادية2005/2004اخلام�ص

اخالقيات الأعمال وجمتمع املعرفة2006/2005ال�صاد�ص

اإدارة املخاطر واقت�صاد املعرفة2007/2006ال�صابع

اإدارة التغيري وجمتمع املعرفة2008/2007الثامن

اقت�صاديات البيئة والعوملة2009/2008التا�صع

الريادية وجمتمع املعرفة2010/2009العا�صر 

ذكاء الأعمال واقت�صاد املعرفة2012/2011احلادي ع�صر

راأ�ص املال الب�صري يف اقت�صاد املعرفة2013/2012الثاين ع�صر

اإدارة الأزمات يف عامل متغري 2014/2013الثالث ع�صر

اإدارة الإبتكار يف الأعمال 2015/2014الرابع ع�صر

ال�صتدامة والتناف�صية يف العمل2016/2015اخلام�ص ع�صر
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 خمتربات احلا�سوب يف كلية القت�ساد والعلوم الإدارية 

يوجد يف كلية القت�صاد والعلوم الإدارية �صبعة خمتربات حا�صوب باأرقى املوا�صفات التقنية وباأحدث الربامج امل�صتخدمة 
حالياً وهي جمهزة بو�صائل العر�ص املرئي للبيانات ولوحات التعلم الإلكرتوين.  وتتم ال�صتفادة من هذه املختربات يف 
البحوث العلمية والتطبيقية ولتدري�ص الطالب خالل �صنوات الدرا�صة وب�صورة خا�صة يف جميع م�صاقات نظم املعلومات 
)تطبيقات  املحا�صبية  املعلومات  ونظم  والت�صويق،  وامل�صرفية،  املالية  والعلوم  الإدارة  يف  احلا�صوب  وتطبيقات  الإداري���ة، 
نظم معلومات املن�صاأة ERP Systems (، ونظم املعلومات الفندقية وال�صياحية.  ويجري الرتكيز على عدد من برامج 
Crystal Ball، Decision Pro وغريها،  املحاكاة مثل  Spreadsheets وبرامج  املمتدة  الإلكرتونية  اجلداول 
بالإ�صافة الى الربامج الإح�صائية eqs6.1 ، SPSS.18 ، StatGraf ، والربامج املحا�صبية اجلاهزة، وبرجميات بحوث 
Premium Solver  وغريها ، وبرجميات نظم  Win.QSB  GLP،  QM3 for Windows،و  العمليات مثل 
املعلومات الفندقية وال�صياحية ) Fidelio  ،  Galileo، Opera( .  ف�صاًل عن ذلك، ت�صتخدم اأحدث نظم وبرامج �صركة 
التعلم  خمترب  جتهيز  مت  وقد  املختلفة.  التخ�ص�صات  وح�صب  الكلية  لأق�صام  العلمية  امل�صاقات  تدري�ص  يف   Microsoft
الإلكرتوين والإمتحانات الإلكرتونية باأرقى موا�صفات الأجهزة i5 ونظام ت�صغيل Windows 7 بالإ�صافة الى برامج 

اإعداد الإمتحانات وتقييم الإجابات واإ�صدار التقارير.
الإجنليزية  باللغة  التخ�ص�ص  تدري�ص جميع متطلبات  يتولى  الإداري���ة  املعلومات  نظم  ق�صم  اأن  اإل��ى  الإ���ص��ارة  وجت��در 

وا�صتخدام  لغات الربجم��ة احلديث��ة ولغة  )ASP(  و )Java لربجمة وت�صميم مواقع الإنرتنت(.
   Oracle )SQL/plus ، PL/SQL، Oracle Developer كما تدّر�ص يف هذا الق�صم نظم اإدارة قواعد البيانات
SQL Server 2008 ،( مع الرتكيز على ا�صتخدام تقنيات حتليل وت�صميم النظم واأدوات هند�صة الربامج با�صتخدام 

احلا�صوب) CASE(  امل�صتخدمة يف تطوير وت�صميم نظم املعلومات وتطبيقاتها يف الإعمال.
اإ�صافة الى ذلك، ترتبط خمتربات احلا�صوب يف الكلية ب�صبكة الإنرتنت و�صبكة الإنرتانت Intranet حيث اأ�صبح بامكان 
ال�صبكة يف مرا�صالتهم  الإ�صتفادة من هذه  الأعمال(  اإدارة  العليا )ماج�صتري  الدرا�صات  التدري�صية وطلبة  الهيئة  اأع�صاء 
الإلكرتونية واإر�صاد الطلبة، ويف الإطالع على اأحدث ما تو�صلت اليه اجلامعات العاملية من معرفة علمية جديدة.  كذلك 
ميكن للطالب ال�صتفادة من �صبكة الإنرتنت لأغرا�ص التنقيب عن املعلومات واعداد الأوراق البحثية وم�صروعات التخرج.
وتعمل اجلامعة جاهدة على توفري الفر�ص املالئمة لدخول كل طالب الى العامل الرقمي، عامل تكنولوجيا املعلومات 

والإت�صالإت، وذلك من خالل التخ�ص�صات اجلديدة التي جاءت لتلبية متطلبات اقت�صاد املعرفة و الإنرتنت .
، وذلك  امل�صتلزمات الأكادميية والتقنية ال�صرورية كافة، احتياجات الإق�صام  اإلى توفري  ال�صياق  الكلية يف هذا  ت�صعى 

بهدف حتقيق اف�صل م�صتوى من املعارف واملهارات املعلوماتية لطلبتنا الإعزاء.  
ومت حتديث جميع  اجهزة وبرامج خمتربات احلا�صوب يف الكلية مع ا�صتكمال بناء �صبكة الإنرتانت ا�صتجابًة لتوجه 

عمادة الكلية نحو التعليم الإلكرتوين مبا يف ذلك اأداء الإمتحانات اإلكرتونياً ملعظم م�صاقات الكلية.

الربغوث������������������يم�سرفو �ملخترب�ت ف��خ��ري  مهن���������د 
عم�������������������ر ي��و���ص�����������������ف  ران��ي��������������������������������������������������ا 
���ص��ل��ي�����م�����������ان ع��ب��د ال�����ص��ت��ار ال�����ص��واع��ي�����ر
�صح����������������ادة رب��ح�����������������ي  ح�����������������������������������������������ازم 

وف�����������������������������������������������������������������اء م�����ص��ط��ف�����������������ى ق��ا���ص�����������������م
�صع�����������������د ت��ي�����ص��ي�����������������������������������ر  ه��ن�����������������������ادي 
ه��������ان��������������������������������������������������������������ي اب���������������������و ال����������������رب
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كلية  االقتصاد والعلوم اإلدارية
مكتب �سمان اجلودة 

تاأ�ص�ص مكتب �صمان اجلودة يف الكلية مع مطلع العام اجلامعي 2005/2004 ومت اإعداد املكتب وجتهيزه مبا يلزم من 
ملفات  لتوثيق وحفظ  رئي�شاً  مقراً  ليكون  للجامعة  الداخلية  بال�شبكة  وربطه  ومعاجلة،  وو�شائل حفظ  ات�شال  معدات 
الكلية  املميزين يف  التدري�صية  الهيئة  اأع�صاء  اجل��ودة من  ل�صوؤون   العميد  تعيني م�صاعد  الكلية. ومت  اجل��ودة يف  �صمان 
بن�صاطهم وعطائهم. وهذا املكتب ميثل حلقة الو�صل بني اللجنة امل�صوؤولة عن ملف �صمان اجلودة يف الكلية وبني كافة 
مكوناتها من اأق�صام اأكادميية وجمال�ص احلاكمة واللجان العاملة يف الكلية والأق�صام والعاملني كافة. ويعمل املكتب على 
متابعة ملف �شمان اجلودة يف الكلية من خالل حفظ الوثائق واالإجراءات والنماذج التي ي�شدرها ويقوم على توزيعها على 

كافة املعنيني كل ح�صب اخت�صا�صه وجمال عمله.

د. عبد�هلل عطيه
م�صاعد العميد ل�صوؤون  اجلودة

�ماين �سامي �جلالد
�صكرترية املكتب


