
 Al-Hussein Bin Talal University  لالط نب نيسحلا ةعماج
  College of Business Administration and Economics   داصتقالاو لامعألا ةرادإ ةيلك
 Department of Management information Systems  ةيرادإلا تامولعملا مظن مسق

 يدابعلا ديز .د : دادعا

 

 سويرولاكبلا ةجرد - تامولعملاو بتاكملا ةرادإ صصختل ةيداشرتسالا ةطخلا

  ةيناثلا ةنسلا  ىلوألا ةنسلا
  يناثلا لصفلا ىلوألا لصفلا   يناثلا لصفلا ىلوألا لصفلا

0451101 0433101  0205100 0411312 

  تايلمعلا ثوحب  ةينطولا ةيبرتلا   ةيلاملا ةرادإلا ئدابم  قيوستلا ءىدابم

0411101 0201101  0411204 0411206 

 يرادإلا لاصتالا تاراهم  ةماعلا تاقالعلا ةرادإ   ةيبرعلا ةغللا  ةرادإلا ئدابم
E 

0441111 0411211  0202101 0100101 

 ةرادإ ةيلك ةبلطل /ءاصحإلاو تايضايرلا  ةيرادإلا تامولعملا مظن ئدابم
  لامعألا

  ةيركسعلا مولعلا  ةيزيلجنإلا ةغللا 

0413101 0412102  0421221 0411422 
  ةينورتكلالا ةرادإلا  ةيبتكم تامولعم ةجلاعم   يلكلا داصتقالا  (1) ةبساحملا ئدابم

0412112 0411201  0421223 0421222 
  تافلم ظفح ةرادإ 1 بتاكملا ايجولونكتو ةرادا  E يميظنتلا كولسلا  يئزجلا داصتقالا

  ةعماج بلطتم
  يرايتخا

  ةعماج بلطتم
  يرايت خا

  ةعماج بلطتم 
  صصخت بلطتم  يرايتخا

   يرايتخا

 ةدمتعم ةعاس18 ةدمتعم ةعاس18   ةدمتعم ةعاس18 ةدمتعم ةعاس18

    
 

 ةعبارلا ةنسلا   ةثلاثلا ةنسلا
  يناثلا لصفلا ىلوألا لصفلا   يناثلا لصفلا ىلوألا لصفلا

0441242 0441252   0411401 0421490 

  يناديم بيردت E ةيجيتارتسإلا ةرادإلا   ةينورتكلالا ةموكحلا  ةينورتكلالا ةراجتلا

0441215 0441254   0408213 0421423 

 تانايب لسارتو تاكبش  تانايبلا دعاوق مظن
 لامعالا

 يف يعانطصالا ءاكذلا  ةيراجت تاعيرشت  
 لامعألا

0411311 0411307   0421321 0421471 

  دراوملا ةرادإ يملعلا ثحبلا ةيجهنم
   (ةيزيلجنالاب)ةيرشبلا

 ايجولونكت

تادعملا،تايجمربلا)تامولعملا  

  ةرادا يف جرخت عورشم

 تامولعملا و بتاكملا

  صصخت بلطتم 0421402   0441437 0421323
 2 بتاكملا ايجولونكتو ةرادا  يرايتخا

    ةفرعملا ةرادإ
تاعامتجالا ةرادإ  

  صصخت بلطتم   0411417  ةعماج بلطتم
   تايلمعلاو جاتنإلا ةرادإ  يرايت خا   يرايتخا

    ةعماج بلطتم  صصخت بلطتم
      يرايتخا  يرايتخا

 ةدمتعم ةعاس12 ةدمتعم ةعاس15   ةدمتعم ةعاس18 ةدمتعم ةعاس18
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سويرولاكبلا ةجرد -تامولعملاو بتاكملا ةرادا صصختل ةيداشرتسالا ةطيرخلا  

 0411101          

  0411201      ةرادإلا ئدابم 
 

 
 

 

  E يميظنتلا كولسلا     
 

 
  

 0451101          

  0411204       قيوستلا ءىدابم 
   

 

   ةماعلا تاقالعلا ةرادإ     
   

 

 0413101          

  0411206     1 ةبساحملا ئدابم 
   

 

  E يرادإلا لاصتالا تاراهم     
   

 

 408213          

 0421423   0421321     0421223      ةيراجت تاعيرشت 

     
  ايجولونكتو ةرادا

     1 بتاكملا
 تامولعملا ايجولونكت
    (تادعملا،تايجمربلا)

 يف يعانطصالا ءاكذلا
  لامعالا

 0433101           

  0421323     0411422      ةيلاملا ةرادإلا ئدابم 
 

   ةينورتكلالا ةرادإلا     
   2 بتاكملا ايجولونكتو ةرادا 

           

      0411307  
   

 

  E ةيرشبلا دراوملا ةرادإ     
   

 

           

      0421222  
    

   تافلم ظفح ةرادا     
    

           

     0441252  
    

        ةينورتكلالا ةموكحلا     
    

           

     0421402  
    

   تاعامتجالا ةرادا     
    

           

     0411401  
    

  E ةيجيتارتسإلا ةرادإلا    
    

 0411211          

    0411417     0411312      لامعألا ةرادإ ةيلك ةبلطل /ءاصحإلاو تايضايرلا 

   تايلمعلا ثوحب     
  تايلمعلاو جاتنإلا ةرادإ 

 

           

     0411311     0411470   
  يملعلا ثحبلا ةيجهنم     

    جرخت عورشم 
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 0412112          

  0412102      يئزجلا داصتقالا ئدابم 
    

  يلكلا داصتقالا ئدابم     
    

           

 0441111          
  0441437       ةيرادا تامولعم مظن ئدابم  

    

   ةفرعملا ةرادإ     
    

            

      421221      

      
  تامولعم ةجلاعم
        ةيبتكم

            

      441242      
      ةينورتكلا ةراجت      

            

      441215      
      تانايبلا دعاوق مظن      

            

      441254      

     
 تانايب لسارتو تاكبش
       لامعالا

 


