
 

طالل لتكنولوجيا األعمالكلية الملك   

 

  
ون  يد االلكبر  عمادة الكلية الرقم الفرع   البر

george.sammour@psut.edu.jo 5401 العميد : د.جورج سمور 

m.alomari@psut.edu.jo 5402 نائب العميد : د.محمد العمري 

r.zebdieh@psut.edu.jo 5439 مساعد العميد: د. رام  زبديه 

m.alhelo@psut.edu.jo 5400 ة العميد  سكرتبر

 

 

 

 هاتف الجامعة :  49 99 535 6 962+

ونية  قائمة "بيانات الطالب" لمعرفة اسم مرشده األكاديم    يستطيع الطالب الدخول لبوابة الطالب اإللكتر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

عمالإدارة األ   

 

يد اإل الرقم الفرع   رئيس القسم   التر
 
ون  لكتر

اسيل خليل احمد ابو عجميةد.   5429 a.abuajamieh@psut.edu.jo 

 

 

يد اإل الرقم الفرع   أعضاء الهيئة التدريسية #   التر
 
ون  لكتر

 a.alnsour@psut.edu.jo 5404 د. احمد سليمان عبد هللا النسور 1

 alserhan@psut.edu.jo 5425 أ.د. بكر احمد عبد هللا الرسحان 2

 a.ghafoor@psut.edu.jo 5601 د. عبد الغفور احمد الصيديأ.  3

 N.Sweis@psut.edu.jo 5101 د. ناديه جليل صويص 4

 r.wishah@psut.edu.jo 5422 د. رائد حسير  احمد الوشاح 5

 a.Abualbasal@psut.edu.jo -- ايمن ابو البصلد. عبد الرحيم  6

 m.shboul@psut.edu.jo 5427 انور رضوان الشبولمحمد   د.  7

 k.alkhawaldeh@psut.edu.jo 5453 د. خليف احمد عيد الخوالدة 8

 a.almadadha@psut.edu.jo 5431 د. عمرو عل  اشتيان المدادحه 9

 m.sumadi@psut.edu.jo 5423 د. محمد احمد محمد الصمادي 10

 a.abuajamieh@psut.edu.jo 5423 د. اسيل خليل احمد ابو عجمية 11

 o.alhaddid@psut.edu.jo  د. عال طالل الحديد 12

13   
ف الدين الشيشان   a.alshishany@psut.edu.jo 5426 د. عامر شر

 b.hamoud@psut.edu.jo 5426 د. بالل ابراهيم فائق حمود 14

 f.zakzouk@psut.edu.jo 5424 فداء امير  احمد زقزوقالسيدة  15

 l.rawashdeh@psut.edu.jo 5430 يل أحمد نايف رواشدةالسيدة ل 16

 manalqs@hotmail.com -- سعيد احمد قراعير   د. منال  17

 j.zahida@psut.edu.jo -- أ. جمانة يحير زاهدة 18

 monjed14@hotmail.com -- منجد صالح عبيدات  19
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 تكنولوجيا معلومات األعمال

 

يد اإل الرقم الفرع   رئيس القسم   التر
 
ون  لكتر

 w.etaiwi@psut.edu.jo 5412      د.وائل عطيوي

 

يد اإل الرقم الفرع   أعضاء الهيئة التدريسية #   التر
 
ون  لكتر

 w.etaiwi@psut.edu.jo 5412 د. وائل محمود العطيوي 1

 f.qutaishat@psut.edu.jo 5469 د. فادي طاهر قطيشات 2

 m.rawashdeh@psut.edu.jo 5466 د. مجدي إبراهيم رواشدة 3

سمور د. جورج جريس 4  5401 g.sammour@psut.edu.jo 

 a.abushakra@psut.edu.jo 5464 د. أحمد عبدهللا أبو شقرة 5

 a.tweissi@psut.edu.jo 5055 د. عدي عادل الطويس   6

 l.anaya@psut.edu.jo 5468 د. لؤي أحمد عناية 7

 m.alomari@psut.edu.jo 5402 د. محمد خالد العمري 8

" دامرد. نور"محمد  9 خبر  5437 n.damer@psut.edu.jo 

 d.aleisawi@psut.edu.jo 5437 د. داليا داود العيسوي 10

 r.obiedat@psut.edu.jo -- د. رنر مصطف  عبيدات 11

 a.shawaqfeh@psut.edu.jo 5467 السيد أحمد نبيل شواقفة 12

  محمدنسة دانة ال  13
بي   -- laila.malas2022@gmail.com 

نسة ليل ملصال  14  -- dana.banim@yahoo.com 
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 المحاسبة

 

يد اإل الرقم الفرع   رئيس القسم   التر
 
ون  لكتر

 r.alghazzawi@psut.edu.jo 5440  د.رشا غزاوي

 

 

يد اإل الرقم الفرع   التدريسيةأعضاء الهيئة  #   التر
 
ون  لكتر

1 
 عل  عبداللطيف أ.د

.مض   5436 m.abdullatif@psut.edu.jo 

 

 b.maali@psut.edu.jo -- د. بسام محمد معال   2

3 
  موىس الحمادين

 r.hamadeen@psut.edu.jo 5434 د. راض 

 

 a.ramadan@psut.edu.jo 5450 د. عبدالهادي حامد رمضان  4

5 
 r.zebdieh@psut.edu.jo 5439 د. رام  محمد الزبدية

 

6 
 5406 د. سليمان جمال محمد

s.mohmmad@psut.edu.jo 

 

7 
يدة  n.shrydeh@psut.edu.jo 5437 د. نجيب برهان الرسر

 

8 
 5433 د. عنان فتح  الرسوجر  

a.srouji@psut.edu.jo 

 

 g.tayem@ju.edu.jo -- د. غادة محمد عبد الفتاح تيم  9

10 
 5435 السيدة أسماء الزنيمات

a.znaimat@psut.edu.jo 
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  والتواصل االجتماع  
ون   التسويق اإللكتر

 

يد اإل الرقم الفرع   رئيس القسم   التر
 
ون  لكتر

 m.alkhasaawneh@psut.edu.jo 5452    د. محمد الخصاونه

 

يد اإل الرقم الفرع   أعضاء الهيئة التدريسية #   التر
 
ون  لكتر

 m.alkhasaawneh@psut.edu.jo 5452 د. محمد حمدي الخصاونة 1

شفيق حداد أ.د.  2  -- s.haddad@psut.edu.jo 

 m.abuhashesh@psut.edu.jo 5455 د. محمد يوسف ابو حشيش 3

 m.alrousan@psut.edu.jo 5457 د. محمد قاسم الروسان 4

 r.irshaidat@psut.edu.jo -- د.رند مروان ارشيدات 5

 a.qasaimeh@psut.edu.jo 5458 د. عمار محمد قسايمه 6

 f.omeish@psut.edu.jo -- د.فندي عميش 7

 t.abdrabbo@psut.edu.jo 5451 طارق محمد عبد ربه 8

 r.badran@psut.edu.jo -- رند عماد بدران 9

 n.aljayyousi@psut.edu.jo -- نور الجيوىس   10

 m.abuhazeem@psut.edu.jo 5409 منار أحمد أبوهزيم 11
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 وحدة تنسيق المساقات الخدمية

 

يد اإل الرقم الفرع   رئيس القسم   التر
 
ون  لكتر

 د.رمزي الردايده
5408 

r.radeideh@psut.edu.jo 

 

 

 أعضاء الهيئة التدريسية #
 الرقم الفرع  

يد اإل   التر
 
ون لكتر  

 
ياسير  د. أيمن رشاد  1  

 
5447 a.yasin@psut.edu.jo 

 أ.د. محمود عل  القضاة 2
 

5442 mq@psut.edu.jo 

 أ.د. محمد خالد الشياب 3
 

5441 mo.shiy@psut.edu.jo 

 د. رام  جميل سالم 4
 

5651 ramijas@psut.edu.jo 

 الطراونةمحمد د.  احمد  5
 

5446 
a.tarawneh@psut.edu.jo 

  عبد  6
 العزيز البعل  د عبد الغي 

 
5445 A.Albaa@psut.edu.jo 

تغريد عيس قعوار  السيدة 7  

 
5443 tagreed@psut.edu.jo 

ين حرنر  جاد هللا  النسة 8 شبر  
 

5444 s.jadallah@psut.edu.jo 

عيس السيدة شهيناز موىس  9  
 

5449 s.issa@psut.edu.jo 

 PEI-HUALIN النسة 10
 

5450 p.lin@psut.edu.jo 
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