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سحر عطا احمد 

 عدوان

Sahar Ata Ahmad 

Idwan 

كلية األمير الحسين 

بن عبدهللا الثاني 

لتكنولوجيا 

 المعلومات

قسم علم الحاسوب و 

 تطبيقاته

Algorithms and Applied 

Algorithms, Moving Objects, 

Graph Theory, Mobile 

Communications and 

applicatons, e-learning, and e-

application 

sahar@hu.edu.jo 4445 

احمد منصور فواز 

 الخصاونه

Ahmad Mansour 

Fawaz Al-

Khasawneh 

كلية األمير الحسين 

بن عبدهللا الثاني 

لتكنولوجيا 

 المعلومات

قسم انظمة المعلومات 

 الحاسوبية

Data Science,  E-business, e-

commerce, e-governments  and 

service learning.  IS and 

software development process.  

Networking management and 

grid computing, resource 

utilization and performance 

management. Decision support  

systems, AI 

akhasawneh@hu.edu.jo NA 

فراس احمد حامد 

 هنانده

Feras Ahmad 

Hamed Hanandeh 

كلية األمير الحسين 

بن عبدهللا الثاني 

لتكنولوجيا 

 المعلومات

قسم علم الحاسوب و 

 تطبيقاته

Parallel Databases, Distributed 

Databases, Artificial 

Intelligence, Grid Computing 

feras@hu.edu.jo 5066 

محمد عبد الرحمن 

 محمد بصول

Mohammad Abdel 

Rahman 

Mohammad Bsoul 

كلية األمير الحسين 

بن عبدهللا الثاني 

لتكنولوجيا 

 المعلومات

قسم علم الحاسوب و 

 تطبيقاته

Grid computing, Cloud 

computing, Network security, 

Computer networks, Computer 

systems, Wireless Sensor 

Networks, E-commerce, 

Performance evaluation 

mbsoul@hu.edu.jo 4573 

http://www.rgs.hu.edu.jo/default.aspx
mailto:Research@hu.edu.jo
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يوسف محمد أحمد 

 كيالني

Yousef Kilani  كلية األمير الحسين

بن عبدهللا الثاني 

لتكنولوجيا 

 المعلومات

قسم انظمة المعلومات 

 الحاسوبية

Artificial Intelligence, Web 

Intelligence, Local Search 

Algorithms 

ymkilani@hu.edu.jo 4665 

صبحية محمد فرج 

 سعدالدين الصالحي

Subhieh Moh'd 

Faraj S. El-Salhi 

كلية األمير الحسين 

بن عبدهللا الثاني 

لتكنولوجيا 

 المعلومات

قسم انظمة المعلومات 

 الحاسوبية

Knowledge Discovery in 

Databases (KDD), Data mining, 

the application of data mining in 

the context of unusual data sets, 

Information Retrieval Systems, 

Information System, Machine 

Learning and Syntactical and 

Statistical Pattern Recognition 

s@hu.edu.jo 4311 

زاهر ابراهيم صالح 

 صالح

Zaher Ibrahim Saleh 

Salah 

كلية األمير الحسين 

عبدهللا الثاني بن 

لتكنولوجيا 

 المعلومات

قسم انظمة المعلومات 

 الحاسوبية

Information Retrieval, Machine 

Learning, Sentiment Analysis 

and Text Mining. 

zaheri@hu.edu.jo  

ساري محمد 

 اسماعيل عواد

Sari Mohd Ismaeil 

Awwad 

كلية األمير الحسين 

بن عبدهللا الثاني 

 لتكنولوجيا

 المعلومات

قسم علم الحاسوب و 

 تطبيقاته

My research interests include: 

dimensionality reduction, 

computer vision, pattern 

recognition, machine learning 

and its applications to Video 

analysis. During my PhD study, 

I have developed a novel 

technique for Tracking and Fine-

Grained activities in Depth 

sari@hu.edu.jo NA 

http://www.rgs.hu.edu.jo/default.aspx
mailto:Research@hu.edu.jo
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videos 

ابراهيم زكي راشد 

 العقيلي

Ibrahim Zaki Al-

Oqily 

كلية األمير الحسين 

بن عبدهللا الثاني 

لتكنولوجيا 

 المعلومات

قسم علم الحاسوب و 

 تطبيقاته

Autonomic computing, Overlay 

Networks Management, Parallel 

and Distributed Systems, Policy 

based management, Cloud 

computing, Social Networks 

izaloqily@hu.edu.jo 4711 

اباء نصر الدين 

 عثمان فيومي

Ebaa Fayyoumi  كلية األمير الحسين

بن عبدهللا الثاني 

لتكنولوجيا 

 المعلومات

قسم علم الحاسوب و 

 تطبيقاته

Micro-aggregation Techniques. 

Security in Statistical Databases,  

Algorithms and Applied, 

Algorithm. Pattern Recognition. 

Learning Automaton. Data 

Mining 

enfayyoumi@hu.edu.jo 4309 

ابراهيم محمد سالم 

 عبيدات

Ibrahim Moh'd 

Salem Obeidat 

كلية األمير الحسين 

بن عبدهللا الثاني 

لتكنولوجيا 

 المعلومات

قسم انظمة المعلومات 

 الحاسوبية

Networking, Algorthims , Data 

Structure , Data Mining , 

Computer Architecture 

IMSObeidat@hu.edu.jo 4773 

عماد الدين عوض 

 عبدهللا عبدهللا

Emad Eddien Awad 

A. Attar 

كلية األمير الحسين 

بن عبدهللا الثاني 

لتكنولوجيا 

 المعلومات

قسم انظمة المعلومات 

 الحاسوبية

Multimedia Security, Networks, 

Digital Forensics, Database 

constraints, 3D Graphics, Patter 

Recognition 

Emad@hu.edu.jo 5010 

فراس احمد حامد 

 هنانده

Feras Ahmad 

Hamed Hanandeh 

كلية األمير الحسين 

الثاني بن عبدهللا 

لتكنولوجيا 

 المعلومات

قسم انظمة المعلومات 

 الحاسوبية

Parallel Databases, Distributed 

Database, Artificial Intelligence, 

Grid Computing 

feras@hu.edu.jo 5066 

 Information retrieval and data esraa_shdaifat@hu.edu.jo NA قسم هندسة البرمجياتكلية األمير الحسين  Esra'a Ahmadاسراء احمد هليل 

http://www.rgs.hu.edu.jo/default.aspx
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بن عبدهللا الثاني  Helael Alshdaifat الشديفات

لتكنولوجيا 

 المعلومات

mining 

معن محمد مصطفى 

 حماد

Maen Mohammad 

Hammad 

كلية األمير الحسين 

بن عبدهللا الثاني 

لتكنولوجيا 

 المعلومات

 Software engineering with focus قسم هندسة البرمجيات

on software evolution, program 

comprehension, software 

maintenance and mining 

software repositories. 

MHammad@hu.edu.jo 4580 

احمد فوزي علي 

 العتوم

Ahmed Fawzi Ali 

Otoom 

كلية األمير الحسين 

بن عبدهللا الثاني 

لتكنولوجيا 

 المعلومات

 ,dimensionality reduction قسم هندسة البرمجيات

machine learning and its 

applications to image analysis, 

security, author attribution,  

bioinformatics, and software 

engineering 

aotoom@hu.edu.jo 4509 

, 

4376 

فادي ابراهيم علي 

 وديان

Fadi Ibrahim Ali 

Wedyan 

كلية األمير الحسين 

عبدهللا الثاني بن 

لتكنولوجيا 

 المعلومات

 Software testing, software قسم هندسة البرمجيات

quality, aspect-oriented testing 

and development, software 

design, and mobile computing. 

NA 4655 

رنده علي محمد عبيد 

 هللا

Randa Ali 

Mohammad 

Obeidallah 

كلية األمير الحسين 

عبدهللا الثاني  بن

لتكنولوجيا 

 المعلومات

قسم انظمة المعلومات 

 الحاسوبية

Information Retrieval, E 

learning Systems, Formal 

Software Models 

Randa.ali@hu.edu.jo 4628 

هاني احمد خلف بني 

 سالمة

Hani Ahmad Bani-

Salameh 

كلية األمير الحسين 

بن عبدهللا الثاني 

لتكنولوجيا 

 :My research interests include قسم هندسة البرمجيات

Collaborative software 

development in virtual 

hani@hu.edu.jo 4471 

http://www.rgs.hu.edu.jo/default.aspx
mailto:Research@hu.edu.jo
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 environments and social المعلومات

networking. Studying social 

interactions in social networks 

and online environments, 

including Facebook and 

SourceForge. Primary research 

objective is to develop and study 

tools that improve the 

collaboration among 

geographically distributed teams 

by supporting better awareness 

عالء الدين عوض 

 عبد هللا عبد هللا

Alaa Eddien Awad 

abdallah Attar 

الحسين كلية األمير 

بن عبدهللا الثاني 

لتكنولوجيا 

 المعلومات

قسم علم الحاسوب و 

 تطبيقاته

Routing Protocols for Ad Hoc 

Networks 

aabdallah@hu.edu.jo 4683 

ايوب محمد فالح 

 السرحان

Ayoub Mohammad 

Falah Alsarhan 

كلية األمير الحسين 

بن عبدهللا الثاني 

لتكنولوجيا 

 المعلومات

انظمة المعلومات قسم 

 الحاسوبية

I am interested in applications of 

machine learning and 

optimization to various aspects 

of resource management in 

wireless networks. Currently I’m 

focusing on applications of 

learning and decision making 

applied to mobile computing 

devices and developing rich, 

structured models that are 

AyoubM@hu.edu.jo 5063 

http://www.rgs.hu.edu.jo/default.aspx
mailto:Research@hu.edu.jo
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appropriate for both making and 

learning decisions. 

خالد تركي ياسر 

 الصرايره

Khalid Al-Sarayreh  كلية األمير الحسين

بن عبدهللا الثاني 

لتكنولوجيا 

 المعلومات

 Software Measurement and قسم هندسة البرمجيات

Metrology, Software Quality 

Engineering, Non Functional 

Requirements (Measurement, 

Identification and Specification), 

Software Engineering Standards 

(ECSS, IEEE and ISO) 

KhalidT@hu.edu.jo 5059 

ياسر محمد علي 

 ياسين قواسمه

Yasser Mohammad-

Ali Yaseen 

Qawasmeh 

كلية األمير الحسين 

بن عبدهللا الثاني 

لتكنولوجيا 

 المعلومات

قسم علم الحاسوب و 

 تطبيقاته

Information retrieval , Database 

Systems, Data Mining 

Yasser@hu.edu.jo 4971 

مريم محمد سليم 

 الزواهره

Maryam Mohamad 

Saleem Al-zawahra 

األمير الحسين كلية 

بن عبدهللا الثاني 

لتكنولوجيا 

 المعلومات

 operating system NA 4822 قسم هندسة البرمجيات

, 

4628 

احمد علي محمود 

 العقيلي

Ahmad Al-oqaily  كلية األمير الحسين

بن عبدهللا الثاني 

لتكنولوجيا 

 المعلومات

قسم علم الحاسوب و 

 تطبيقاته

Machine Learning, Data Mining, 

Bioinformatics 

aloqaily@hu.edu.jo 5093 

نبهان محمود حامد 

 حمادنه

Nabhan Mahmoud 

Hamed Hamadneh 

كلية األمير الحسين 

بن عبدهللا الثاني 

لتكنولوجيا 

 المعلومات

قسم علم الحاسوب و 

 تطبيقاته

Networks congestion control 

techniques 

Nabhan@hu.edu.jo 4950 

http://www.rgs.hu.edu.jo/default.aspx
mailto:Research@hu.edu.jo
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عبدالكريم خالد 

 محمود المخادمة

Khaled Abdelkarim 

Mahmoud 

Almakadmeh 

كلية األمير الحسين 

بن عبدهللا الثاني 

لتكنولوجيا 

 المعلومات

 ,Software measurement قسم هندسة البرمجيات

Software quality engineering, 

Software requirements 

engineering 

khaled.almakadmeh@hu.edu.jo NA 

زاهر ابراهيم صالح 

 صالح

Zaher Ibrahim Saleh 

Salah 

كلية األمير الحسين 

بن عبدهللا الثاني 

لتكنولوجيا 

 المعلومات

قسم انظمة المعلومات 

 الحاسوبية

Information Retrieval, Machine 

Learning, Sentiment Analysis 

and Text Mining. 

NA 5060 

حنين خالد 

 عبدالرحمن حجازي

Haneen Khaled 

Abdelrahman Hijazi 

كلية األمير الحسين 

بن عبدهللا الثاني 

لتكنولوجيا 

 المعلومات

قسم انظمة المعلومات 

 الحاسوبية

Software Engineering, Software 

Project Management, Risk 

Management, Software Quality 

Assurance, eLearning, Artificial 

Neural Networks, Natural 

Language Processing 

haneen@hu.edu.jo NA 

اسراء احمد هليل 

 الشديفات

Esra'a Ahmad 

Helael Alshdaifat 

كلية األمير الحسين 

بن عبدهللا الثاني 

لتكنولوجيا 

 المعلومات

قسم انظمة المعلومات 

 الحاسوبية

Information retrieval and data 

mining 

Esraa@hu.edu.jo NA 

محمد ساري 

 اسماعيل عواد

Sari Mohd Ismaeil 

Awwad 

كلية األمير الحسين 

بن عبدهللا الثاني 

لتكنولوجيا 

 المعلومات

قسم علم الحاسوب و 

 تطبيقاته

My research interests include: 

dimensionality reduction, 

computer vision, pattern 

recognition, machine learning 

and its applications to Video 

analysis. During my PhD study, 

I have developed a novel 

NA NA 

http://www.rgs.hu.edu.jo/default.aspx
mailto:Research@hu.edu.jo
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technique for Tracking and Fine-

Grained activities in Depth 

videos 

معتز عبدالعزيز علي 

 الهامي

Mo'taz Abdul Aziz 

Ali Al-Hami 

كلية األمير الحسين 

بن عبدهللا الثاني 

لتكنولوجيا 

 المعلومات

قسم انظمة المعلومات 

 الحاسوبية

Computer Vision, Multimedia, 

Robotics, Machine Learning, 

Deep Learning 

motaz@hu.edu.jo NA 

ساري محمد 

 اسماعيل عواد

Sari Mohd Ismaeil 

Awwad 

كلية األمير الحسين 

بن عبدهللا الثاني 

لتكنولوجيا 

 المعلومات

قسم علم الحاسوب و 

 تطبيقاته

My research interests include: 

dimensionality reduction, 

computer vision, pattern 

recognition, machine learning 

and its applications to Video 

analysis. During my PhD study, 

I have developed a novel 

technique for Tracking and Fine-

Grained activities in Depth 

videos 

NA NA 

عالءالدين عوض 

 عبدهللا عبدهللا

Alaa Eddien Awad 

abdallah Attar 

كلية األمير الحسين 

بن عبدهللا الثاني 

لتكنولوجيا 

 المعلومات

قسم علم الحاسوب و 

 تطبيقاته

Routing Protocols for Ad Hoc 

Networks 

aabdallah@hu.edu.jo 4683 

ابراهيم زكي راشد 

 العقيلي

Ibrahim Zaki Al-

Oqily 

كلية األمير الحسين 

بن عبدهللا الثاني 

لتكنولوجيا 

 المعلومات

قسم علم الحاسوب و 

 تطبيقاته

Autonomic computing, Overlay 

Networks Management, Parallel 

and Distributed Systems, Policy 

based management, Cloud 

izaloqily@hu.edu.jo 4711 

http://www.rgs.hu.edu.jo/default.aspx
mailto:Research@hu.edu.jo
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computing, Social Networks 

معن محمد مصطفى 

 حماد

Maen Mohammad 

Hammad 

كلية األمير الحسين 

بن عبدهللا الثاني 

لتكنولوجيا 

 المعلومات

قسم علم الحاسوب و 

 تطبيقاته

Software engineering with focus 

on software evolution, program 

comprehension, software 

maintenance and mining 

software repositories. 

mailto:MHammad@hu.edu.jo 4580 

فراس احمد حامد 

 هنانده

Feras Ahmad 

Hamed Hanandeh 

كلية األمير الحسين 

بن عبدهللا الثاني 

لتكنولوجيا 

 المعلومات

كلية األمير الحسين بن 

عبدهللا الثاني 

 لتكنولوجيا المعلومات

Parallel Databases, Distributed 

Databases, Artificial 

Intelligence, Grid Computing 

feras@hu.edu.jo 5066 
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