
اسم املدرساسم املادةرقم املادةاسم القسماسم الطالبرقم الطالبالرقم

أحمد القرم. د.أالتنقيب في البيانات1501785ماجستير هندسة البرمجياتمحمد فاروق محمد الرفاعي320209077

غسان سمارة. دالنظم املوزعة والسحابية1501431علم الحاسوبمحمد فتحي فايق محمود120180016

محمد الغانم.د(1)برمجة ويب1504180علم الحاسوبعبدهللا محمد عبدهللا طاحون220200764

فراس املشاقبة. د(1)برمجة ويب1504180علم الحاسوبعمر صالح عثمان اللحام320206015

فراس املشاقبة.   د(1)برمجة ويب1504180هندسة البرمجياتمالك ماهر الحلوح420200848

غسان سمارة. د(2)برمجة ويب1504280تكنولوجيا اإلنترنتميس أحمد محمد كرزون520191558

فاطمة حيمور.    متصميم وتحليل الخوارزميات1501321علم الحاسوبصهيب محمد أبو قرع620201138

عصام الداود. د.أتطبيقات الذكاء اإلصطناعي1501781ماجستير علم حاسوبحسين محمد تركي720219109

عصام الداود. د.أتصميم وتحليل الخوارزميات1501321علم البيانات والذكاء اإلصطناعيعمرو أسامة عبدهللا شاهين820200406

أحمد القرم. د.أتنظيم وعمارة الحاسوب1501231علم الحاسوبليث محمود طالل نصار920200109

أحمد القرم. د.أتنظيم وعمارة الحاسوب1501231علم الحاسوبأحمد سمير حسين الحلقاوي1020190412

أحمد القرم. د.أتنقيب البيانات1501785ماجستير علم حاسوبحسين محمد تركي1120219109

أحمد القرم. د.أتنظيم وعمارة الحاسوب1501231هندسة البرمجياتعبدالرحيم أحمد الفي1220150781

رزين قدورة. دتصميم املنطق الرقمي1501230علم البيانات والذكاء اإلصطناعيعمر املغيرة حمزة محمود1320210021

م عبلة حرزهللارياضيات متقطعة1501220علم البيانات والذكاء اإلصطناعيأنس مرزوق سليمان أبو جامع1420211723

عامر أبو سالم. دشبكات الحاسوب1501340علم الحاسوبصهيب محمد أبو قرع1520201138

عامر أبو سالم. دشبكات الحاسوب1501340علم الحاسوبأحمد سمير حسين الحلقاوي1620190412

أحمد سمحان. دلغة برمجة مختارة1501210علم الحاسوبعمر صالح عثمان اللحام1720206015

أحمد سمحان.  دلغة برمجة مختارة1501210هندسة البرمجياتمالك ماهر الحلوح1820200848

فراس املشاقبة.   د(1)مختبر ويب1504181علم الحاسوبعبدهللا محمد عبدهللا طاحون1920200764

محمد الغانم. د(1)مختبر ويب1504181هندسة البرمجياتمالك ماهر الحلوح2020200848

عصام جبرين. دمقدمة لهندسة البرمجيات1503270نظم املعلومات الحاسوبيةأسيل محمد سمارة2120202209

عصام جبرين. دمقدمة لهندسة البرمجيات1503270علم الحاسوبعبدالحافظ محمد مشايخ2220200763

عصام جبرين. دمقدمة لهندسة البرمجيات1503270تكنولوجيا االنترنتمحمود محمد ابراهيم النويري2320200523

   لتحديد موعد امتحان غير املكتمل لهم2022/3/27 الطلبة التالية اسماءهم التواصل مع مدرس ي موادهم في موعد اقصاه يوم االحد على



القاعةالوقتاسم املدرساسم املادةرقم املادةاسم القسماسم الطالبرقم الطالبالرقم

ب12:00239-10:00أحمد النابوت. دالبرمجة املتقدمة1501310علم الحاسوبأمير محمد ولويل120190967

ب12:00239-10:00حمزة الجواودة. دالتعلم بإستخدام الحاسوب1502261علم الحاسوبأيمن يحيى محمد رحال220191282

ب12:00239-10:00أحمد القرم. د.أالتنقيب في البيانات1501785ماجستير هندسة البرمجياتمحمد فاروق محمد الرفاعي320209077

ب12:00239-10:00محمود اخريوش. دإدارة مشروع البرمجيات1503470علم الحاسوبعبدالرحمن تسير الشيخ نمر420171952

ب12:00239-10:00محمد رسمي. دأمن املعلومات والشبكات1502361علم الحاسوبمحمد فتحي فايق محمود520180016

ب12:00239-10:00محمد رسمي. دأمن املعلومات والشبكات1502361هندسة البرمجياتمعتصم مصطفى فارس620171787

ب12:00239-10:00محمد رسمي. دأمن املعلومات والشبكات1502361تكنولوجيا اإلنترنتميس أحمد محمد كرزون720191558

ب12:00239-10:00أحمد النابوت. دأنظمة املشاريع الريادية1503170هندسة البرمجياتنور جعفر السماوي820203175

ب12:00239-10:00خالد منصور. د(1)برمجة الحاسوب1501110الهندسة الكهربائيةاسالم جمال جودت أبو عفيفة920201581

ب12:00239-10:00هايل خفاجة. د(1)برمجة الحاسوب1501110علم البيانات والذكاء اإلصطناعيأنس مرزوق سليمان أبو جامع1020211723

ب12:00239-10:00عبلة حرز هللا. م(1)برمجة الحاسوب1501110الهندسة املدنيةآية فيصل نهار الشواورة1120201612

ب12:00239-10:00خالد منصور. د(1)برمجة الحاسوب1501110هندسة البرمجياترعد أمين الخطيب1220211229

ب12:00239-10:00عبلة حرزهللا. م(1)برمجة الحاسوب1501110هندسة البرمجياترؤى أحمد أبو عنزة1320210002

ب12:00239-10:00خالد وليد منصور.   د(1)برمجة الحاسوب1501110الفيزياءعثمان جمال عيس ى1420181723

ب12:00239-10:00عبلة حرزهللا. م(1)برمجة الحاسوب1501110علم البيانات والذكاء اإلصطناعيفائق علي النادي1520210077

ب12:00239-10:00سهام حيمور. م(1)برمجة الحاسوب1501110هندسة البرمجياتقتيبة خالد الحوامدة1620211400

ب12:00239-10:00براء القدومي. م(1)برمجة الحاسوب1501110علم الحاسوبعمار فادي عماد عشوة1720210789

ب12:00239-10:00فاطمة حيمور. م(2)برمجة الحاسوب1501112علم البيانات والذكاء اإلصطناعيمحمد وليد عوض ياسين1820202077

ب12:00239-10:00عصام هناندة. دتحليل نظم1502372تكنولوجيا اإلنترنتمحمد صالح غيظان1920191676

ب12:00239-10:00براء القدومي. متراكيب البيانات1501221علم البيانات والذكاء اإلصطناعيرؤى موفق خليل مصلح2020200066

ب12:00239-10:00براء القدومي. متراكيب البيانات1501221هندسة البرمجياتزيد نصري فرحان أيوب2120201908

ب12:00239-10:00براء القدومي. متراكيب البيانات1501221علم الحاسوبعمر صالح عثمان اللحام2220206015

ب12:00239-10:00براء القدومي. متراكيب البيانات1501221علم الحاسوبعبدالحافظ محمد مشايخ2320200763

ب12:00239-10:00سطام. دتعلم االآلة1505311علم البيانات والذكاء اإلصطناعيعامر خالد محمد قصاد2420201886

ب12:00239-10:00رزين قدورة. درياضيات متقطعة1501220علم الحاسوبتقتي الدين قتيبة الجوابرة2520192639

ب12:00239-10:00عبلة حرزهللا. مرياضيات متقطعة1501220علم الحاسوبليث محمود طالل نصار2620200109

  ضمن املوعد املرفق والقاعة املحددة2022/3/28على الطلبة التالية اسماءهم التوجهه الجراء امتحان غير املكتمل عن الفصل االول يوم االثنين  



ب12:00239-10:00عبلة حرزهللا. مرياضيات متقطعة1501220تكنولوجيا اإلنترنتمحمود محمد ابراهيم النويري2720200523

ب12:00239-10:00عبلة حرزهللا. مرياضيات متقطعة1501220علم الحاسوبعاصم خلدون العمري2820200894

ب12:00239-10:00م عبلة حرزهللارياضيات متقطعة1501220علم البيانات والذكاء اإلصطناعيأنس مرزوق سليمان أبو جامع2920211723

ب12:00239-10:00عارف أبو عواد. دمناهج وأخالقيات البحث العلمي1502360هندسة البرمجياتزيد نصري فرحان أيوب3020201908

ب12:00239-10:00عارف أبو عواد. دمناهج وأخالقيات البحث العلمي1502360هندسة البرمجياتداود عدنان مصطفى داود3120200415

ب12:00239-10:00عارف أبو عواد. دمناهج وأخالقيات البحث العلمي1502360تكنولوجيا اإلنترنتميس أحمد محمد كرزون3220191558

ب12:00239-10:00رزين قدورة. دنظرية الحسابات1501322علم الحاسوبمحمد محسن البيك3320211609

ب12:00239-10:00محمود اخريوش.  دنظم قواعد البيانات1502351علم الحاسوبصهيب محمد أبو قرع3420201138

ب12:00239-10:00محمود اخريوش. دنظم قواعد البيانات1502351علم البيانات والذكاء اإلصطناعيأـحمد مروان الشحادات3520191013

ب12:00239-10:00محمود اخريوش. دنظم وقواعد البيانات1502351علم الحاسوبأحمد سمير حسين الحلقاوي3620190412

ب12:00239-10:00أحمد سمحان.  دهندسة متطلبات نظام البرمجيات1503271هندسة البرمجياتمحمد أسامة زيد سمار3720200791

اقع اإلنترنت1504473تكنولوجيا اإلنترنتروان محمود العطوي3820130965 ب12:00239-10:00حمزة جواودة. دهندسة مو

هـ14:00214-13:00محمد الرفاعي. دتصميم املنطق الرقمي1501230هندسة البرمجياتأسماء عرفات محمد العلي3920211625

هـ14:00214-13:00محمد الرفاعي. دتصميم املنطق الرقمي1501230علم البيانات والذكاء اإلصطناعيأنس مرزوق سليمان أبو جامع4020211723

هـ14:00214-13:00محمد الرفاعي. دتصميم املنطق الرقمي1501230هندسة البرمجياتسيف الدين جمال أبو ندى4120190092

هـ14:00214-13:00رزين قدورة. دتصميم املنطق الرقمي1501230هندسة البرمجياتقتيبة خالد الحوامدة4220211400

هـ14:00214-13:00خالد وليد منصور.   دتصميم املنطق الرقمي1501230علم البيانات والذكاء اإلصطناعيقيس وائل عطيات4320211588

هـ14:00214-13:00خالد وليد منصور. دتصميم املنطق الرقمي1501230علم الحاسوبمحمود معتصم محمود احلوح4420211186

هـ14:00214-13:00خالد منصور. دتصميم املنطق الرقمي1501230هندسة البرمجياتعبدالرحمن نواف أبو الجحاش4520211147

هـ14:00214-13:00محمد الرفاعي.  دنظم التشغيل1501430هندسة البرمجياتهالل شريف الحميد4620190262



القاعةالوقتاسم املدرساسم املادةرقم املادةاسم القسماسم الطالبرقم الطالبالرقم

هـ15:00214-13:00فاطمة حيمور. م(1)مختبر برمجة1501111علم البيانات والذكاء اإلصطناعيأنس مرزوق سليمان أبو جامع120211723

هـ15:00214-13:00محمد رسمي. د(1)مختبر برمجة1501111هندسة البرمجياتسيف الدين جمال أبو ندى220190092

هـ15:00214-13:00عبلة حسين. م(1)مختبر برمجة1501111هندسة البرمجياتعبدالرحمن نواف أبو الجحاش320211147

هـ15:00214-13:00محمد رسمي. د(1)مختبر برمجة1501111هندسة البرمجياتقتيبة خالد الحوامدة20211400

هـ15:00214-13:00فايطمة حيمور. م(1)مختبر برمجة1501111علم البيانات والذكاء اإلصطناعيمحمد وائل حسين الكسواني20210729

هـ15:00214-13:00سهام حيمور. م(1)مختبر برمجة1501111تكنولوجيا اإلنترنتيوسف عبداملجيد أبو هنية20211476

  ضمن املوعد املرفق والقاعة املحددة2022/3/29على الطلبة التالية اسماءهم التوجهه الجراء امتحان غير املكتمل عن الفصل االول يوم الثالثاء  


