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املدرساسم املادة اسم الطالب رقم الطالب 

عبد هللا أحمد عرار20201086

عيد محمود فرفورة20200485

خولة أسامة عايدي

رؤى موفق خليل20200066

محمد أبو السمن20161613

محمد وسام شاهين20201092

محمد سامي العنزي20200310

قص ي خالد 20170266

محمد الرفاعي.دتصميم املنطق الرقميمحمد وليد فردوس20202166

مصعب رامي خليفة20190988

تقي الدين قتيبه الجوابره20192639

رشا محمود عبد هللا الزبن20181879

ياسر اللحام.دضياء الدين عبد هللا جبر20141751

عامر ابو سالم.ديوسف نادر أحمد الفروان20183047

فراس مشاقبة.دإكرام أحمد الغزوان

محمد الغانم.دوعد أسعد محمد أمين املرزوق20191012

عارف أبو عواد.دأعمال الكترونيةمجد إياد عبد الحي الهور20200743

أنس جالل نمر حماد20151753

طلعت فهمي محمد حسين20171702

محمد الغانم.دتصميم وتأليف وسائط متعددةأنس جالل نمر حماد20151753

إعالن هام لطبة تكنولوجيا المعلومات 

ي 
(غير مكتمل)لتقديم إمتحان نصف 

2021-2020الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

ي الجامعة يوم األربعاء 
 
 6عىل الطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبة المبير  أسماؤهم أدناه التواجد ف

ي قاعة 12-11 من السعة 2021/ 1/
 
 ف
ً
وذلك لتقديم امتحان   (ه315) ظهرا

ي
للمــــــــــــــــــواد المبينة ازاء اسم كل منهم (غير مكتمل)نصف 

1برمجة الحاسوب 

سهام حيمور.م

عبلة حسين.م

خالد منصور.د

قسم علم الحاسوب

فاطمة حيمور.م تصميم وتحليل الخوارزميات

شبكات الحاسوب

تكنولوجيا االنترنت

تطبيقات الحاسوب واالنترنت

محمد الغانم.دXMLتكنولوجيا 



املدرساسم املادة اسم الطالب رقم الطالب 

املدرساسم املادة اسم الطالب رقم الطالب 

حمزة الجواودة.دالتعلم باستخدام الحاسوبمحمد فاضل أبو صلوع20173073

أحمد عادل سليمان 20180069

محمد طاهر  الجماز
أحمد حسن حتامله20171383

سندس خالد حنيف20160878

عبد هللا عصام السمامعة20180261

محمد إبراهيم أبو الكاس20163456

إبراهيم رياض أبو الرب20161070

حمزة ثائر خضر20172204

عارف أبو عواد.دنظم املعلومات الحاسوبيةاحمد شحاده احمد غيظان20190460

عارف أبو عواد.دمناهج وأخالقيات البحث العلميمجد إياد عبد الحي الهور20200743

ليث عقل20101128

حمزة جادو جادو

عصام جبرين.دتصميم البرمجيات ومعماريتهارضوان محمد العلمي20170110

أحمد عبد هللا أبو خضرة20160677

رلى خليل أبو شبيب20160502

أحمد النابوت.دتوثيق البرمجياتيزيد محمد بسام كمال20170174

عبد الرحمن فيصل بري20190240

محمد رمزي ابو خضر20180549

وسيم ذيب عبد هللا20180476

يزن الخصاونة.دمقدمة في الذكاء اإلصطناعيمحمد أحمد سعادة بني شمس ي20160298

نظم املعلومات الحاسوبية

محمد رسمي.دأمن املعلومات والشبكات

عصام جبرين.دمقدمة لهندسة البرمجيات

أحمد القرم.د.أإدارة نظم قواعد البيانات

عصام هناندة.دتحليل نظم

علم البيانات والذكاء اإلصطناعي

هندسة البرمجيات

أحمد النابوت.دأنظمة املشاريع الريادية

حامد الفواعرة.د.أفحص البرمجيات وضمان الجودة


