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لعاملة في الكلية  اتكليف التالية أسمائهم بالمشاركة في اللجان  م18/10/2022  بتاريخ ( 4) في اجتماعه رقم  كلية القرر مجلس 
 حسب المعلومات المبينة أدناه

 
 C1 الكلية لجنة توكيد الجودة 

 رئيسا امجد محمود زريقات أ.د.  .1
 قررام فراس حامد الطراونة د.   .2
 عضو رواشدةثامر احمد ال د.  .3
 عضو د. ايمن محمود عبد هللا  .4
 عضو سالمة ابو السخند. احمد   .5
 عضو د. احمد عبدالحميد الخطيب  .6
 عضو بالل هاني حواشين د.  .7
 عضو د. سالم ابراهيم حمدان   .8
 عضو د. ميسون مصطفى قوصيني   .9

 عضو د. احمد  محمد ذيابات  .10
 ضوع مروة مصطفى حمزة هالسيد  .11
 كرتارياس لف الفشيكاتحنان خ هالسيد  .12

C2 الكلية لجنة البحث العلمي 
 رئيسا امجد محمود زريقات د.أ.  .1
 مقررا اقبال حمزة جبريل أ.د.   .2
 عضو احمد عبدهللا الذنيبات د.  .3
 عضو د. شادي محمود الزعبي  .4
 عضو غازي كنعاند. طارق   .5
 سكرتاريا الصعيديسليم سهير السيدة   .6
C3 الكلية االلكتروني لجنة الحوسبة والتعليم 
 رئيسا امجد محمود زريقات أ.د.  .1
 قررام د. خلود محمد أبو ماريه  .2
 عضو طارق محمد حمادنة د.   .3
 عضو م. اكرم عبد الكريم عبد القادر  .4
 عضو م.باسم غازي العكش  .5
 عضو م. سهام مصطفى حمادة   .6
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 عضو م. نسرين عدنان حمد   .7
 وضع هنادي عبدالرزاق الشوابكة .م  .8
 سكرتاريا سلسبيل جهاد ابو زلطة السيده  .9
C4 الكلية ليالجنة الدراسات الع 
 رئيسا يقاتحمود زر مامجد  د.أ.  .1
 مقررا احمد عبدهللا الذنيبات د.   .2
 عضو د. مأمون احمد ابوحماد  .3
 عضو شادي محمود الزعبيد.   .4
 كرتارياس حنان خلف الفشيكات السيده   .5

 
 حسب المعلومات أدناه: الرياضياتملة في قسم وتقرر اعتماد اللجان العا

 
C5 مقس  ةة والمصادر التعلمييلجنة الخطة الدراس   

 مقررا د. هيثم علي القواقنة .1
 عضو د.وسيم غازي الشنطي .2
 عضو د.اقبال محمد بطيحة .3
ذياباتالد احمد محمد.   .4  عضو 
 عضو د. بشار سليم الجوارنة .5

C6  قسم    ومتابعة الخريجين باإلرشاد والتدريلجنة المعادلة و 
ني يد. ميسون مصطفى قوص .1  مقررا 
 عضو رهم الزعارير د. حمزة ب .2
 عضو د. بشار سليم الجوارنة .3
 عضو م. وسيم عبد القادر المشاعلة .4

C7  م  قس  لجنة االمتحانات والتقييم 
 مقررا د. بشار سليم الجوارنة .1
 عضو حمادنةد. طارق محمد  .2
 عضو د. حسان محمود الزعبي .3
اتبذياالد احمد محمد.   .4  عضو 

C8 قسم     العليا  تلجنة الدراسا 
 مقررا أ.د. اقبال حمزة جبريل .1
 عضو ابو حمادد. مأمون احمد  .2
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 عضو د. حمزة برهم الزعارير .3
 عضو د. ميسون مصطفى قوصيني  .4

C9  قسم     ية والرياضية واالجتماعلجنة النشاطات الثقافية 
د. عامر منصور دبابنة  .1  مقررا 
 عضو  يد. ميسون مصطفى قوصين .2
 عضو د. طارق محمد حمادنة .3
 عضو م. وسيم عبد القادر المشاعلة .4
 

 حسب المعلومات أدناه: علم الحاسوبوتقرر اعتماد اللجان العاملة في قسم 
 

C5 قسم صادر التعلميةلجنة الخطة الدراسية والم 
 مقررا د. شادي محمود الزعبي .1
 عضو لبسد اد.محمد ولي .2
 عضو الرواجبة  بد. محمد رات .3
 عضو د. ايمن محمود عبد هللا . 4
 عضو د.احمد سالمه أبو السخن . 5

C6 قسم ومتابعة الخريجين لجنة المعادلة واإلرشاد والتدريب 
 مقررا د. اسل علي القضاه .1
 عضو د. ايمن محمود عبدهللا .2
 عضو م. فاطمة موسى قيام .3
 عضو عكشغازي السم م.با .4

C7 قسم المتحانات والتقييما لجنة 
 مقررا د.احمد سالمه أبو السخن .1
 عضو د. محمد راتب الرواجبة  .2
 عضو د. ماهر عفيف النابلسي .3
 عضو د. اسل علي القضاه . 4
 عضو م.باسم غازي العكش .5

C8 قسم لجنة الدراسات العليا 
 ا  رئيس د.شادي محمود الزعبي  .1
 عضو أ.د.علي اسعد الداود .2
 ضوع د. محمد راتب الرواجبة  .3
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C9 قسم لجنة النشاطات الثقافية واالجتماعية والرياضية 
 رئيسا   د.فاطمة موسى قيام .1
 ضوع د. اسل علي القضاه .2
 ضوع محمد خليل جابر  دد. خال . 3
 

 ب المعلومات أدناه:حس المعلومات الحاسوبية نظم ي االمن السيبراني ووتقرر اعتماد اللجان العاملة في قسم
 

C5 قسم لجنة الخطة الدراسية والمصادر التعلمية 
 مقررا د.فرحان عبدالفتاح فرحان   .1
 عضو د. سراج محمد فياض  .2
 عضو ك الحياري م. عبدهللا مبار  3

C6 قسم ينومتابعة الخريج لجنة المعادلة واإلرشاد والتدريب 
 مقررا د. عدنان احمد حنيف .1
 عضو د.فرحان عبدالفتاح فرحان   .2
 عضو د. احمد عبدالحميد الخطيب .3
 عضو د. محمد عزمي الماضي  . 4

C7 قسم لجنة االمتحانات والتقييم 
 مقررا  د. منال عبدالجبار مزهر .1
 عضو د. سالم ابراهيم حمدان  .2
 وعض د. محمد عزمي الماضي 3
 عضو م. سهام مصطفى حمادة  .4

C8 قسم لجنة الدراسات العليا 
 اليوجد

C9 قسم لجنة النشاطات الثقافية واالجتماعية والرياضية 
 مقررا م. سهام مصطفى حمادة  .1
 عضو م. ايمان محمد ابوماريه .2

 
 حسب المعلومات أدناه: هندسة البرمجياتعتماد اللجان العاملة في قسم وتقرر ا

 
C5 قسم لجنة الخطة الدراسية والمصادر التعلمية 

 مقررا د.محمد فائق الفي .1
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 عضو راهيم المهيرات د.محمد اب .2
 عضو .فراس حامد الطراونةد .3
 عضو د. محمد محمود عبدهللا .4
 عضو د. وائل جمعة الزيادات .5

C6 قسم ومتابعة الخريجين لجنة المعادلة واإلرشاد والتدريب 
 مقررا د.ثامر احمد الرواشدة .1
 عضو د.وائل جمعة الزيادات .2
 عضو د. فراس حامد الطراونة .3
 عضو د. محمد فائق الفي .4
 عضو م.اكرم عبد الكريم عبد القادر .5

C7 قسم لجنة االمتحانات والتقييم 
 مقررا ررم عبد الكريم عبد القادم. اك .1
 عضو د.وائل جمعة الزيادات .2
 عضو م. خليل عوض خليل .3

C8 قسم لجنة الدراسات العليا 
 مقررا د. احمد عبدهللا الذنيبات .1
 وعض د.ثامر احمد الرواشدة .2
 عضو د.محمد ابراهيم المهيرات  .3
 عضو د. محمد فائق الفي . 4
 عضو الطراونةد. فراس حامد  . 5

C9 مقس لجنة النشاطات الثقافية واالجتماعية والرياضية 
 مقررا د.محمد محمود عبدهللا .1
 عضو د. فراس حامد الطراونة .2
 عضو م. خليل عوض خليل .3

 حسب المعلومات أدناه: الذكاء االصطناعياملة في قسم وتقرر اعتماد اللجان الع
C5 قسم ر التعلميةلجنة الخطة الدراسية والمصاد 

 مقررا د. بالل هاني الحواشين  .1
 عضو كنعان  د. طارق غازي  .2
 عضو د. دارا محمد عقل  .3

C6 قسم جينومتابعة الخري لجنة المعادلة واإلرشاد والتدريب 
 مقررا عقل د. دارا محمد  .1
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 عضو د. نغم عزمي الماضي  .2
 عضو م. نسرين  عدنان حمد  .3

C7 قسم متحانات والتقييملجنة اال 
 مقررا م. نسرين  عدنان حمد  .1
 عضو زمي الماضي د. نغم ع .2

C8 قسم لجنة الدراسات العليا 
 اليوجد

C9 قسم اعية والرياضيةلجنة النشاطات الثقافية واالجتم 
 مقررا نغم عزمي الماضي  د. .1
 عضو خلود محمد ابومارية د. .2

 
 

 اء الهيئة التدريسية ، ويعلن للطلبة في الكلية .يعمم على كافة أعض وعليه
  

   امجد محمود زريقات.أ.د عميد الكلية
 

   


