
227

علم الحاسوب

هندسة البرمجيات

الشبكات وأمن المعلومات



د. قصي شمبور
ق.أ. عميد الكلية 

عمادة الكلية

228



أعضاء الهيئة التدريسية
229قسم علم الحاسوب

د. قاسم خرما
أستاذ مساعد

ق.أ. رئيس القسم

د. وائل توغوج

أستاذ مساعد

د. مي الطهراوي
أستاذ مشارك

د. خالد الجبوري
أستاذ مشارك

م. خلود نيروخ
مدّرسة

د. شادي غيث
أستاذ مساعد

م. موفق أبو الهيجاء
أستاذ مساعد



أعضاء الهيئة التدريسية230
قسم هندسة البرمجيات

م. سميه الخطيب
مدّرسة

أ.د. معاذ حوراني
أستاذ

د. ماجد أبو صفية
أستاذ مساعد

د. قصي شمبور

أستاذ مشارك

م. يوسف رباعنه
مدّرس

د. فارس الطويل
أستاذ مساعد

ق.أ. رئيس القسم



أعضاء الهيئة التدريسية
231قسم الشبكات وأمن المعلومات

د. عمران سالم
أستاذ مساعد

د. مصلح أبو الحاج
أستاذ مشارك

ق.أ. رئيس القسم

د. نضال تراب
أستاذ مشارك

د. عبد الرحمن حمزة
أستاذ مساعد



علي البشايرةشريهان العقيل أسماء الحليق

مشرفو المختبرات232

منال العويسي محمد الحياري

صفاء البعول



233السكرتيرات

عبير العجرمي

إيمان السردي

رندا أبو هزيم
سكرتيرة العميد
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الليث محمود الدبابسه
األول على التخصص

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
علم الحاسوب
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محمد منصور أبو جاموسالصديق أحمد أبو غوش

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
علم الحاسوب 236

محمد خالد منصورالليث محمود الدبابسه



إشراق نضال قشير
األولى على التخصص

خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
علم الحاسوب
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خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
علم الحاسوب 238

حمزة مصطفى أبو ادريعإشراق نضال قشير

وليد عاطف دبس

عبد الرحمن مهند عامر خليل دوواد الماني

سيف خالد أبو الخيرريان عبداهللا كتانه



المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 2019
239علم الحاسوب

منتصر ماهر حرباويعمر أحمد أبو غوش

رأفت ماجد القطامي مراد عامر ضوعبداهللا راضي باسل العمدحمزة محمد الطباخي



سليم طالل الرواس
األول على التخصص

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
هندسة البرمجيات
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علي وادي العبيديسليم طالل الراوسإيفا منذر حدادأندريانا هيثم أبو دية

محمود جواد الكسوانيمحمد خلدون حسنمحمد حسن عبد الهادي

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
241هندسة البرمجيات

محمد أسعد شوقي

سجا محمد الدباسرمزي حسن النويرانأحمد ناجح حميدي إبراهيم راسم يوسف

كرم نظام أبو حسنهفؤاد معتز مسلم عباده حسين قطيشات



رائد يوسف سليمان
األول على التخصص

خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
هندسة البرمجيات

242



لين إبراهيم حماشرائد يوسف سليمانجاسم  فرحان فرحانايهاب رافع العيساوي

مهند جمعة محمدمحمد إياد الشرفا

ميساء نعيم سعادهريم عمر آل سيفحسين بسام عياد  اسيد فهد يعيش

هاشم محمد كنعان

خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
243هندسة البرمجيات



عمر يحيى الجالوديرشا طالب شحادهدانا عماد الخصاونةحال رامز أطنه لي

محمد رفعت الحسين

محمد أديب عبد الواحد محمد فرج اعنيبهاسحق عماد ناسرن

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 2019
هندسة البرمجيات 244



عصام محمد أبو النادي
األول على التخصص

خريجو الفصل األول 2018 - 2019
الشبكات وأمن المعلومات
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محمد إسماعيل زينب

عصام محمد أبو الناديحسام محمد علي ربابعة

خريجو الفصل األول 2018 - 2462019
الشبكات وأمن المعلومات



محمد خلدون قطيشات

خريجو الفصل الثاني 2018 - 2019
247الشبكات وأمن المعلومات



المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 2019
الشبكات وأمن المعلومات

248

سالي محمد المناصرة أحمد محمود بينو

محمد األمين خليل التلفارس فؤاد حربعبداهللا منصور النبيهرائد محمد مناع



المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي 2018 - 2019
أنظمة المعلومات الحاسوبية

249

رفيق محمد الحلبي خالد أحمد الرضي


