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عمادة الكلية

د.  خالد الجبوري
عميد كلية تقنية المعلومات

غادة احل�سن
�سكرترية العميد

ن�سرين اأبو رمان
�سكرترية اأق�سام
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د. خالد عبد الرحمن اجلبوري
�أ�شتاذ م�شارك

د. مالك فتحي العمايرة
�أ�شتاذ م�شاعد / رئي�س �لق�شم

د. ا�سماعيل يحيى حموده
�أ�شتاذ م�شاعد

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم علم الحاسوب

د. فوؤاد حمد احل�سبان
�أ�شتاذ م�شاعد

م. خلود حممود نريوخ
مدّر�شة

م. طالل �سعيد حيمور
مدّر�س
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د. امين حممد ابو الرب
�أ�شتاذ م�شاعد

د. �سالم جودت فريحات
�أ�شتاذ م�شاعد

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم أنظمة المعلومات الحاسوبية

م. ر�سوان عبد اهلل ال�سمادي
مدّر�س

د. مي حممد الطهراوي
�أ�شتاذ م�شاعد

د. حممد رجب ح�سان
�أ�شتاذ م�شاعد / نائب �لعميد ورئي�س �لق�شم

م. �سائدة عمر ال�سكري
مدّر�شة

م. �سميه نبيل اخلطيب
مدّر�شة
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د. بالل حممد الربابعة
�أ�شتاذ م�شاعد

د. معاذ اأديب حوراين
�أ�شتاذ م�شارك

د. ماجد �سعيد ابو �سفية
�أ�شتاذ م�شاعد / رئي�س �لق�شم

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم هندسة البرمجيات

د. ق�سي يو�سف �سمبور
�أ�شتاذ م�شاعد

م. �سعادة �سعادات �سعادة
مدّر�س

م. ب�سار اليا�س بدر
مدّر�س / مبتعث
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د. معاذ موؤيد الدوري
�أ�شتاذ م�شاعد

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم الشبكات وأمن المعلومات

د. حممد عبد العزيز عو�س
�أ�شتاذ م�شاعد

د. مالك فتحي العمايرة
�أ�شتاذ م�شاعد / رئي�س �لق�شم بالإنابة
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فنيو و مشرفو المختبرات

م�سرفو املختربات
من �ليمني: نهى �شادق، ثر�ء جميل، �أن�س �لعمايرة، زيدون عوي�س، حممد �حلياري،

حممد م�شلح، رول �لعنبو�شي



األول على قسم علم الحاسوب

أحمد صدقي شريف كتانة
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علي)حممد قدري( بدر�سنان امني نعمان العاين

مازن �سعدعقاب اخلالدي

خريجو الفصل االول
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ح�سن نايف ح�سناحمد �سدقي كتانه

خريجو الفصل الثاني
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عواطف �سقر عبد اهلل يو�سف

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي

 احمد �سليم حممد الزبيدي
 اكرم حممد ح�سني احلرايزة

 بدر حممد عطا احل�سبان
 ليث اكرم ج�سعان ابو الفول

 ه�سام ا�سماعيل ح�سني ال�سراونه



األول على قسم أنظمة المعلومات الحاسوبية

أحمد يوسف أحمد القاضي



229

)حممد رفيق( مروان ظبياناحمد ابراهيم احمد ابو حجلة

خريجو الفصل االول

احمد يو�ضف احمد القا�ضي
علي عبداالله العلي ال�ضمادي
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احمد عبدربه ا�ضماعيل يا�ضنيابو بكر حممد بارا�س

رباب ح�ضن احمد ح�ضن

احمد حممد فار�س خنفر

خريجو الفصل الثاني
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نايف �ضلطان املر�ضدعدي عبداحلافظ الدواهيكال�ضريف هزاع عبد االله حازم العبديل

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي

 رائد عبداهلل احمد احلرباوي  
 عمر عقاب خلف الرحامنه



األول على قسم هندسة البرمجيات

أحمد علي يامر الموسوي
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احمد عماد الزبيدي

ان�س مالك �شفيق البطاينة

احمد عمر ابراهيم ابو اخلري

رزان وائل �شبحي ال�شيد

علي نعمان علي جغليط عبدالرحمن فوؤاد نا�شر

احمد حممود فوزي حجازي

رناد �شليم العتيبي

عمر حممود �شاكر الع�شل

خريجو الفصل االول
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ماهر كامل طارق عوده

مي فواز اجلبايل

حممد با�شم جمال عبدالرازق

يزن �شامر منر ال�شادق

معتز حممد �شريف اخلزرجي

يزن عماد )حممد عدنان( ال�شنابلة

خريجو الفصل االول
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احمد علي املو�شوي

متارا ر�شيد حميد

اُ�شيد ها�شم ن�شاآت تفاحة

خليل احمد راكد الديرية

عبداهلل ب�شام فايز ح�شني طارق جمال كامل غيث

ب�شري حممد م�شي�س

�شمري خالد ابو �شرار

فتوح براق عبداملح�شن العاين

خريجو الفصل الثاني
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هوا�س غ�شان يو�شف

خريجو الفصل الثاني
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حممد عبد اخلالق املجايل

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي

 عبري ابراهيم عي�شى امل�شاعني
 لوؤي داود  حممد حجو


