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 األستاذ الدكتور محمد بصول  لجنة البحث العلمي  1

 معن حماد األستاذ الدكتور 

 يوسف الكيالني األستاذ الدكتور 

 مجدي معابرةالدكتور 

 مقررا  

 أعضاء 

 هاني بني سالمهاألستاذ الدكتور  لجنة الدراسات العليا  2

الدكتور نائب العميد لشؤون لشؤون الجودة واالتصال  

 الخارجي 

 الدكتور زاهر صالح 

 ين عوض عالء الد  الدكتور

 الدكتور احمد قواسمه

 مقررا  

 أعضاء 

 الدكتور رئيس قسم علم الحاسوب وتطبيقاته  لجنة الجدول الدراسي  3

 الدكتور رئيس قسم هندسة البرمجيات

 ةسم أنظمة المعلومات الحاسوبيالدكتور رئيس ق

 تكنولوجيا المعلومات  الدكتور رئيس قسم

 م. االء شديفات 

 منال المعايعهم. 

 مقررا  

 عضاء أ

 األستاذ الدكتور عماد الدين عوض لجنة الخطة الدراسية 4

 الدكتور رئيس قسم علم الحاسوب وتطبيقاته 

 الدكتور رئيس قسم هندسة البرمجيات

 ةالدكتور رئيس قسم أنظمة المعلومات الحاسوبي

 تكنولوجيا المعلومات  الدكتور رئيس قسم

 م. ايات االحمد 

 مقررا  

 أعضاء 

 ة فيروز فارووق الدكتور تلجنة االمتحانا 5

 الدكتورة نادرة الجوابرة 

  م. رامي الطوس 

 م. صفاء الحاج صالح 

 مقررا  

 أعضاء 

لجنة التحقيق والبت في قضايا   6

 الطلبة 

   تكنولوجيا المعلومات الدكتور رئيس قسم

 الدكتور احمد قواسمه

 نبهان حمادنه  الدكتور

 م. حسن ادهيم 

 مقررا  

 أعضاء 

لعلمية لجنة النوادي ا 7

 واالكاديميات والنشاطات الطالبية

لشؤون الجودة واالتصال   نائب العميدالدكتور 

 الخارجي 

 تكنولوجيا المعلومات  الدكتور رئيس قسم

 الدكتور رئيس قسم هندسة البرمجيات

 ايوب السرحان األستاذ الدكتور 

 م. حسن ادهيم 

 مقررا  

 أعضاء 

  مساعد العميد لشؤون الطلبة لجنة المشاريع 8

لشؤون لشؤون الجودة واالتصال   ر نائب العميدالدكتو

 الخارجي 

 مقررا  

 أعضاء 
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 الدكتور بشار الشبول

 م. مريم الزواهره 

 مجدلين حسين م. 

 الدكتور رئيس قسم علم الحاسوب وتطبيقاته  لجنة االعتمادات المحلية والدولية 9

 الدكتور رئيس قسم هندسة البرمجيات

 ةالحاسوبيالدكتور رئيس قسم أنظمة المعلومات 

 تكنولوجيا المعلومات  الدكتور رئيس قسم

 األستاذ الدكتور عماد الدين عوض

 م. منار المعايعه 

 مقررا  

 أعضاء 

 الدكتور معتز الهامي  لجنة المختبرات   10

 الدكتور صالح طعامنه

 م. مجدلين حسين 

 مقررا  

 أعضاء 

 الدكتور عالء مغيض اللجنة االجتماعية 11

 نهلة خطاطبة م. 

 قررا  م

 أعضاء 

 الدكتورة اباء فيومي  لجنة المكتبة  12

 م. منال معايعه

 مقررا  

 أعضاء 

 الدكتور رئيس قسم هندسة البرمجيات لجنة االرشاد األكاديمي   13

 الدكتور رئيس قسم علم الحاسوب وتطبيقاته 

 الدكتور رئيس قسم أنظمة المعلومات الحاسوبية

 تكنولوجيا المعلومات  الدكتور رئيس قسم

 مقررا  

 أعضاء 

لجنة الموقع االلكتروني وصفحة  14

الكلية على مواقع التواصل  

 االجتماعي 

 مساعد العميد لشؤون الطلبة

 عائشة زيدم. 

 م. دعاء شديفات

 مقررا  

 أعضاء 

لشؤون الجودة واالتصال   نائب العميد لشؤونالدكتور  لجنة االتصال مع الشركات  15

 الخارجي 

 اندهاألستاذ الدكتور فراس هن

 األستاذ الدكتور إبراهيم عبيدات 

 األستاذ الدكتور عماد الدين عوض

 مقررا  

 أعضاء 

 الدكتورة سحر عدواناالستاذ  لجنة تمكين المرآه  16

 معن حماد  الدكتوراالستاذ 

 الدكتورة اباء فيومي 

 الدكتورة نادرة الجوابرة 

 الدكتورة اسراء الشديفات 

 م. صفاء الحاج صالح 

 مقررا  

 أعضاء 

لشؤون الجودة واالتصال   نائب العميد لشؤونالدكتور لجنة خدمة المجتمع المحلي  17

 الخارجي 

 الدكتور اشرف الجمال 

 م. محسن الخالدي 

 مقررا  

 أعضاء 

 الدكتور ابراهيم العقيلي  ACM Chapterلجنة  18

 سحر عدوان الدكتورةاالستاذ 
 الدكتور اشرف الجمال 

 الدكتور ساري عواد 

 نهلة خطاطبة. م

 مقررا  

 أعضاء 
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لشؤون الجودة واالتصال   نائب العميد لشؤونالدكتور  االعتماد والجودة لجنة  19

 الخارجي 

 تكنولوجيا المعلومات  الدكتور رئيس قسم

 الدكتورة اباء فيومي 

 م. دعاء الشديفات

 م. منار المعايعه 

 م. نهلة الخطاطبه

 م. صفاء الحاج صالح 

 مقررا  

 أعضاء 


